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Välkommen till 

Med kikare och kaffetermos 
Kortkurs i fågelskådning 

med Magnus Ullman 
Grundkurs 

12–14 september 2021 
 

 
Kvällning, Södra hamnen, Brantevik. (Magnus Ullman) 

 
Vi samlas några dagar för att förkovra oss i fågelskådningens ädla konst. Välkommen! 
 

Vi varvar föreläsningar/diskussioner (som kan ske inomhus eller utomhus) med 
fågelskådning, när vi praktiserar det vi teoretiserat om under lektionerna. 

Lektionerna sker i eller i anslutning till Råkulle Vandrarhem som ligger ett stenkast 
från natursköna miljöer i södra Brantevik (se karta nästa sida). 

Våra exkursioner sker till fots från vandrarhemmet i härliga omgivningar runt 
Brantevik, då vi kan gå ner till Södra hamnen öster om vandrarhemmet. Eller vi kan gå 
söderut till Vejakåsen och Grönet (Branteviksbornas favoritpromenadstråk) eller till 
Fruktträdgården (fågelskådarnas favorit). Vid något tillfälle nyttjar vi vandrarhemmets 
cyklar för att ta oss lite längre, exempelvis norrut förbi Norra hamnen och Sandvik till 
Frägård och Simris strandäng (områden populära både för promenader och för 
fågelskådning). 

I samband med dessa exkursioner är vi inte i första hand ute efter att få långa artlistor 
utan snarare att utveckla oss i fågelskådningens olika aspekter. 
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Fruktträdgården väster om Grönet, fina buskmarker för rastande flyttfåglar. (Magnus Ullman) 

 
åglar. Bland de fåglar vi hoppas se kan nämnas prutgås, skedand, bläsand, kricka, 
ejder, sjöorre, dvärgmås, kentsk tärna, smålom, storlom, röd glada, lövsångare, 

gransångare, ärtsångare, grå flugsnappare, svartvit flugsnappare, rödstjärt, stenskvätta, 
sädesärla, skärpiplärka, hämpling och steglits.  
 

 
Röd glada är vanlig på Österlen och vi ser förmodligen något exemplar. (Magnus Ullman) 

 
rogram. Dag 1. Samling och incheckning kl 16.00. Därefter sträcker vi på benen på 
Grönet just söder om Brantevik för att känna lite på det här med fågelskådning. Vi 

tittar och lyssnar. 
Därefter en god middag på Råkulle Vandrarhem.  

F 
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Efter middagen avrundar vi dagen med lite fågelsnack. En kortare presentation av de 
närvarande så vet vi hur pass erfarna av fågelskådning de olika deltagarna är. Förordet i 
Med kikare och kaffetermos (sidan 5) – en rimlig utgångspunkt för fågelskådning? 
 
Dag 2. Frukost på Råkulle kl 07.00 varefter dagens aktiviteter startar kl 08.00. Före 
lunch räknar vi med att hinna ett lektionspass och ett exkursionspass – vad vi börjar med 
beror delvis på väderprognosen. 

Lunch på Råkulle kl 12.00 och en smärre siesta. 
Eftermiddagens pensum startar 13.30: en lektion och en exkursion, och i vilken 

ordning vi tar dem beror på väderutsikter eller vad vi känner oss mogna för. 
Runt kl 15.00 befinner vi oss hur som helst på Råkulle för en eftermiddagsfika innan vi 

kör igång ett par timmar igen. 
Middag på Råkulle kl 19.00 och efter middagen avrundar vi med ett litet fågelsnack. 

Vad gav denna första dag? 
 
Dag 3. Frukost på Råkulle kl 07.00 varefter dagens aktiviteter startar kl 08.00. Före 

lunch räknar vi med att hinna ett lektionspass och ett exkursionspass – vad vi börjar med 
beror på väderprognosen men också på hur långt vi tycker att vi hunnit i fågelskåderiets 
teorier. 

Lunch på Råkulle kl 12.00 innan vi uppsummerar vad vi lärt oss och vad vi inte lärt oss 
under dessa dagar. 

Därefter transport till Simrishamns station cirka kl 14.00 så att det passar med buss 
mot Lund eller tåg mot Malmö. 

 

 
Välkommen till Råkulle Vandrarhem i Brantevik! (Andreas Szegö) 
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ektionspass. Vi räknar med att hinna tre fulla lektionspass, även om de varken är 
noggrant separerade från varandra eller ens från exkursionerna.  

Kursen utgår från boken Med kikare och 
kaffetermos. Handbok i fågelskådning (Ullman, 
2020) som deltagarna får per post i god tid 
innan kursen, där vi fokuserar på bokens 45 
första sidor. Det är en fördel om deltagarna har 
även en fälthandbok, förslagsvis Fågelguiden 
(Svensson, Mullarney & Zetterström, 2:a uppl. 
2009) som även om den är lite väl omfattande 
är den bästa fälthandboken. Om boken saknas 
hos den lokala bokhandeln kan den skaffas från 
Naturbokhandeln www.naturbokhandeln.se. 
Boken Vilken fågel? (Ullman, 2:a uppl. 2020) är 
en hjälp att bringa ordning i det virrvarr man 
kan uppleva när man öppnar Fågelguiden. Den 
kan också köpas från Naturbokhandeln. 

 
Det som i övrigt behövs i utrustningsväg är en handkikare. Skulle någon av 

deltagarna sakna handkikare finns ett par till låns på Råkulle. Hör av dig i god tid om du 
vill låna! 

 
Pass nr 1. Att titta på fåglar; Fågelskådningens grunder; Dagsrytm (sidorna 
8–19) 

 

L 
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Vi diskuterar lite kring frågan: vad är själva essensen i att skåda fågel? Vad är skillnaden 
mellan en vanlig skogspromenad och fågelskådning? 

Vilka grundläggande aspekter underlättar skådandet – vare sig man skådar mer eller 
mindre förutsättningslöst eller är ute för att se många och helst sällsynta arter? Vi går 
igenom begrepp som biotop, typ, storlek, byggnad, färger, födosök, vanlig–ovanlig, 
utbredning och årstid. Måste man hålla allt detta i huvudet hela tiden man har en kikare 
hängande runt halsen? 

Vi funderar över varför biotop och årstid är viktiga aspekter när man ska artbestämma 
en fågel. 

Vilka är de viktigaste miljöerna för en fågelskådare i Sverige? Vilken typ av fåglar hittar 
man i de olika miljöerna?  

Om någon av deltagarna är alldeles ny i gamet och inte 100 % bekväm med sin kikare 
tittar vi på rubrikerna Pupillavståndet och Dioptrijustering på sidan 14 och 
tjuvkikar på avsnittet om grundläggande handkikarkännedom på sidan 22. 

Relationen mellan människor och fåglar utgörs primärt av att vi i grunden är dagaktiva 
– till skillnad från de flesta däggdjur som är skymnings- eller nattaktiva. Det är ju därför 
det är så härligt att titta på fåglar.  

Ur vissa aspekter är fåglarna som mest aktiva i gryningen och någon timme därefter – 
och det gäller i högsta grad vårens fågelsång. Men åtskillig fågelskådning är också givande 
senare på dagen, i vissa fall mer givande senare på dagen. Vi reder ut när på dygnet 
fågelskådning är som bäst.  
 
Pass nr 2. Väder; Handkikare; Tubkikare; Kamera; Klädsel; Upptäcka fåglar; 
Korrekt identifiering; Rapportera fåglar (sidorna 20–29, 32–33) 
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Det är inte säkert att det vi människor beskriver som ”vackert väder” är mest 
fördelaktigt för fågelskådning. I många fall är det så, men i andra fall kan blåst eller regn 
medföra riktigt fina skådarupplevelser. Fram med paraplyet! 

Under någon av våra exkursioner tittar vi närmare på hur kikare och tubkikare 
fungerar. Om deltagarna är ägare till tubkikare är det inte fel att ha den med, men annars 
samlas vi kring kursledarens tubkikare för lite övningar. 

Vi diskuterar också i vilken utsträckning kameran kan vara ett verktyg i själva skådandet 
(bortsett från att man kan ta fina bilder för andra ändamål). 

Mycket har sagts och publicerats om klädsel varma och kalla dagar. Vi nöjer oss med 
några skådarrelaterade aspekter.  

Varför upptäcker somliga mer än andra? Är det inte mest tur? Måste man leta rariteter, 
kan man inte bara få skåda och ha kul?  

Det är viktigt att på ett lättbegripligt sätt kunna beskriva var en fågel sitter, så att 
kollegorna hinner se den innan den försvinner. Vi tränar i fält. Men det är också viktigt 
att kunna lyssna koncentrerat så att man inte står och glor åt höger när alla andra tittar åt 
vänster. Vi tränar också på det i fält. 

(Att räkna sträck (sidorna 30–31) är lite av överkurs som lämnas därhän, men vill 
någon deltagare ta upp den frågan så gör vi det också vid tillfälle.) 

Att göra korrekta artbestämningar är A och O i all fågelskådning. Vi behandlar några 
fallgropar och understryker hur viktigt det är att vara väl bekant med sin egen förmåga.  

Hur vanligt är det med felbestämningar? Hur vanligt är det att felbestämningar 
publiceras på Artportalen? Är det så himla farligt – skådar vi inte mest för att det är kul? 

Hur hanterar man kollegor som regelbundet felbestämmer, som ”stringar”? 
Med hjälp av en dator bekantar vi oss med Artportalen, hur man får fram intressant 

information och hur man själv kan rapportera. Kan man lita på allt på Artportalen? 
Vi tittar närmare på Club300:s larmsystem, samt några lokala larmsystem. 

 
Pass nr 3. Fågelföreningar; Litteratur; Läten; Form och hållning; Habitus 
eller detaljer; Storlek; Beteende; Bekanta sig, studera, träna; Exkursionen 
(sidorna 34–45) 

Kort presentation av BirdLife Sverige och tidskriften Vår Fågelvärld. Lite orientering 
kring regionala och lokala fågelföreningar, liksom Club300 och Rapphönan. 

Litteratur – varför är det så viktigt att ha en bra fälthandbok? Annan lämplig litteratur? 
Sång, lockläten och andra fågelljud är synnerligen viktiga för fältornitologen. Ämnet 

diskuteras i fält under någon eller flera av våra promenader. Om någon av deltagarna har 
en bra app tittar/lyssnar vi andra gärna på den.  

Varför är det så viktigt att bli väl bekant med fåglars form och hållning och hur/var de 
födosöker eller i övrigt vistas? För den som vill förkovra sig som skådare är det guld värt 
att vässa kunnandet och erfarenheten på det här området när det gäller vanliga fåglar. 
Varför är byggnad, proportioner och vanor kanske viktigare än storlek?  

Habitus eller detaljer – mest hårklyverier för elitskådare? Eller kan man ha nytta av att 
hålla reda på denna distinktion, och att se fördelar och svårigheter med de båda 
metoderna? 
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Fåglars storlek är utan tvivel viktig för att skilja dem åt. Men varför är det så lätt att 

hamna fel? Vad kan man göra åt det – finns någon livlina? 
Fåglars beteende skiljer sig ibland så påtagligt att det kan användas som ett led i 

fältbestämningen, ibland t.o.m. när det gäller närbesläktade arter. Vi listar några sådana 
genvägar till korrekt artbestämning – samtidigt som vi understryker att de ofta inte är 
någon garanti, däremot en god vägledning som bör kombineras med andra kännetecken. 

Varför är det så viktigt att alldeles pålitligt ha artbestämt en fågel man tränar sig på att 
känna igen? Hur kan man garantera det? 

Att skåda fågel är inte detsamma som att utan eftertanke ta sig en promenad. Vi 
avhandlar några viktiga aspekter på att just exkurera (varav vi förhoppningsvis tillämpat 
några under våra egna exkursioner). 
 

 
Spana fågel kan man göra överallt. Men helst i mindre grupper än så här. (Magnus Ullman) 
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oende. Vi bor på STF Brantevik Råkulle Vandrarhem i södra delen av det gamla 
stillsamma fiskeläget Brantevik. Här har många besökande skådare på Österlen bott 

under årens lopp! 
Sänglinne, handduk och slutstädning ingår, så det behöver du inte tänka på.  
På morgonen förbereder Hans vår frukost som vi intar mellan kl 07.00 och kl 08.00. 
Detta är en i stort sett transportfri kurs och vi äter också lunch och middag på Råkulle. 
 

 
Stenskvätta i höstdräkt, en snygg fågel vi hoppas se. (Magnus Ullman) 

 
nslutning. Lättast är att ta tåg eller buss till Simrishamn. Kommer du exempelvis 
från Stockholm rekommendera vi att du byter till buss i Lund (snarare än tåg från 

Malmö). Du sparar minst en timme och bussen är dessutom pålitligare än tåget. Från 
Simrishamns station finns buss eller så hämtar vi upp dig. Ta en titt på www.sj.se eller 
www.skanetrafiken.se för mer information om tider och priser.  

Reser du med tåg ellerbuss rekommenderar vi att du tar en anslutning som ankommer 
Simrishamn i god tid före kl 15.45 och reser hem med tåg eller buss från Simrishamn 
cirka kl 14.00. 

Åker du egen bil finns P-plats intill vandrarhemmet. Kör till Simrishamn och sen vägen 
mot Skillinge 5 kilometer söderut till Brantevik. Välj avfart nummer 2, dvs. den som 
ligger längst söderut. Härifrån är det skyltat till vandrarhemmet. Adressen är 
Råkullavägen 7 (GPS-koordinater: 55.51277, 14.34650).  

Samåkning är ett alternativ – hör av dig om du kan/vill samåka så förmedlar vi 
kontakten mellan deltagarna. 

B 

A 

http://www.sj.se/
http://www.skanetrafiken.se/
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Vårt värdpar, Sussi och Hans, hälsar oss välkomna till STF Brantevik Råkulle Vandrarhem. (Birgitta Åkesson) 

 
Läs mer om fågelskådning på Österlen 
Läs mer om Magnus Ullman 
 

 
Kursledare är Magnus Ullman, bosatt i Brantevik sedan 2004. (Inger Lindelöf) 

http://faglarosterlen.se/VF2_2010Osterlen.pdf
http://faglarosterlen.se/images/Om/RRMU.pdf

