
Klubbresa till västkusten 5-jan 2014. 
 

Hur mycket hinner man med på de få timmar som det är ljust i januari? Vi var fyra personer 
som gav oss iväg på en resa till västkusten kl. 05:30 och på grund av den tidiga timman var vi 
framme i Varberg vid gryningen. En macka och kaffe (och ”Powernap”för en del) samtidigt 
som bassängen spanades av och gav en hel hög med årskryss för oss. Anmärkningsvärt var 
den stora mängd havsörnar som fanns i området. Vi uppskattade det till 10ex men vid en 
kontroll på ”svalan” fanns 14ex i området. Varför så många? Svaret fick vi när vi fick syn på 
Micke Nord komma utsläpandes på en stor plastback full med korv till en åtelplats där flera 
av örnarna senare hade kalas. Här såg vi även snatterand 4ex salskrake 2ex och skäggmes 
15ex. 
 
 
 

 
Subadult havsörn på väg till korvkalas. 

 
 
Vi åkte vidare ut till ”Gubbanäsan” där det setts toppskarv de senaste dagarna. Ute på skären 
satt de, totalt 9ex. Tiden går fort, så vi fortsatte mot Varbergs hamn för att försöka hitta en 
vitvingad trut som varit stationär den senaste tiden. Vi kunde inte hitta den här, så vi fortsatte 
mot Kagabäcksviken där den hade setts tidigare under veckan. Inte heller här fanns någon trut 
så det blev en snabb förflyttning till Täslövs hamn. 
När vi kom dit lämnade truten hamnen och drog mot syd varför åter en snabb förflyttning till 
Kagabäcksviken var nödvändig. Här vandrade truten i strandkanten och brydde sig inte 
nämnvärt om att vi gick ner för att titta på den på närhåll. 
 



 
Vitvingad trut 2k poserar. 

 
 
”Svalan” som under dagen legat nere var nu åter igång, bändelkorsnäbbar hade setts i ett 
bostadsområde i Varberg. Vi letade en timme utan att finna dem och de timmar vi hade till 
förfogande hade nu passerat så det var dags för återfärd mot höglandet efter en måltid på en 
onämnbar snabbmatskedja. 
 
Bilder och vid pennan Björn Karlsson. 
 


