EN RESA TILL RUNDE
Tredje största stället i Norge med
klippor som är bon för sjöfågel. Runde
är mest känd för häckande lunnefågel,
havssula, tretåig mås, sillgrissla och
tordmule samt storlabb.

Vid tangenterna;
Sussie Carlström med hjälp av
Jörgen och Perra
Jörgen Olsson

RESERAPPORT
29/6 – 3/7 2016

En tur till Runde, Norge 29/6 – 3/7 2016
Resenärer: Anne-Marie Barregren, Janne Börjesson, Kajsa Gustafsson, Jörgen Olsson, Anna Johansson, Per Wohlin
och Sussie Carlström – Alla medlemmar i Bohusläns Ornitologiska Förening

Före:
Denna resa är en del i en studiecirkel via Studiefrämjandet. Före vi åkte träffades vi flera gånger för att planera resan
samt titta på bilder från de som varit på Runde tidigare.
Bokningen av stugorna görs på www.goksoyr-camping.com
2016-06-29
Vi samlades i Uddevalla för att åka i två bilar upp till
Runde. Det finns en betalstation i Svinesund. Nu är
alla betalstationer i Norge automatiska, räkning
kommer efteråt till bilens ägare. För vår resa tur och
retur hamnade vägtullarna på totalt 320 kronor. När
vi kom lite längre upp började det komma upp
varningsskyltar om att det var tunnelarbete i Oslo så
vi beslöt att åka tunneln under Oslofjorden.
Vi svängde av mot Dröback, väg 23 och några
kilometer efter Oslofjordstunneln stannade vi på en
fin rastplats och fikade samt njöt av bland annat
gransångare och kungsfågel. Vi tog väg 165 mot
Asker där vi tog E18 mot Oslo men före Oslo svängde
vi av mot E16 mot Bergen. Precis lagom till att
trafiken stod helt stopp till Oslo. Vid Fagernes tog vi
och svängde in på 51:an mot Jotunheimen. Vi fikade vid en rastplats och med utsikt över de snöklädda bergen vid
Jotunheimen, en snabb fika då det var rejält kallt och inte en fågel fick vi se. Vid Randsverk tar vi väg 15 och innan
Grodås svängde vi höger till E39 som vi följde till
Volda och strax därefter svängde vi av till väg
Per Wohlin
653. Efter Haddal tog vi vänster, väg 61 som sen
svänger vänster men där ska man hålla höger in
på väg 654.
Väl framme hade vi åkt exakt 80 mil via
Jotunheimen och det visade sig att när vi åkte
E6:an hem så blev det samma antal mil, så
totalt blev det 160 mil tur och retur per bil. Med
raster på ca 1,5 timme tog vår resa upp 13
timmar och hem tog det 11,5 timme och då
hade vi cirka en timmes rast.
Det hade varit rätt fågeltomt under vägen så vi
var ”hungriga” på fågel så vid bron över till
Runde spanade vi hårt och fick tobisgrissla,
gräsand, gravand, strandskata och sen flög
storlabb ovanför bilen strax innan vi anlände till
campingen.

Sussie Carlström

Vid Goksöyr camping var det en parkeringsficka där man ställde bilen och sen gick man åt vänster där receptionen
fanns. Väl inne i receptionen fick vi lite information och en karta. En kille visade oss till våra stugor där vi även kunde
parkera bilarna.
Ena hytten 4 bäddshytten Br. 2 som ligger nära vattnet hade två separata sovrum med två enkelsängar och ett
handfat. Det fanns ett gemensamt rum med soffa, bord, fåtölj och TV. Och förutom ett kök med matplats för fyra
och en spis med två kokplattor fanns det en toalett. Kaffekittel och kaffebryggare fanns utöver vanlig utrustning för
fyra personer. Den andra stugan 4 bäddshytt nr 3 ligger högre upp och hade kanonfin utsikt från altanen där tuben
ofta stod uppe, hade ett stort rum som rymde två våningssängar, ett köksbord med stolar och även spis med
kokplattor. Ugn kan man tillgå via gemensamt kök som fanns i huset bredvid receptionen. Vi valde att ha med oss
färdiglagad mat för alla 7 personer som vi värmde upp i stugorna och det fungerade jättebra.
Efter första middagen skulle vi gå upp till
lunnefåglarna. Och vägen upp till fågelberget är väl
skyltat från campingen. Man går förbi en del hus tills
man kommer till ett konstgalleri där det går en stig
upp till vänster. Vägen upp börjar med den
brantaste delen och den är brant! Men asfalterad
och med ledstång. Om man inte är riktigt i form så
går det ändå bra om man går lugnt. Efter det branta
så blir det lite planare som fortsätter ända tills man
kommer upp.

Sussie Carlström

Efter vägen upp sågs det ängspiplärka, sånglärka och 7
storlabbar samtidigt som flög runt. Två stycken storlabbar låg
bland de vackra vita ängsullen. När vi väl kommit upp fick vi
direkt se havsörn och pilgrimsfalk. När man tittade ut över
havet såg man flygande havssulor, lunnefåglar och sillgrisslor.
Ingen av oss tog med oss tub denna kväll och det behövdes
inte och därmed tog vi inte med någon upp någon annan
kväll. Vi blev nöjda direkt när vi såg dessa lunnefåglar.

Sussie Carlström

Följer man stigen åt vänster (österut) mot
Lundeura så fanns det en stege som man inte såg
förrän man var framme, som vi klättrade ner på.
Lite jobbig stege med långt mellan pinnarna men
det var värt att tråckla sig nerför den samt gå
några meter mellan stora stenar mot en
avgränsning till lunnefåglarna. För där nere kom
vi dem verkligen nära. Vi hade den närmaste på
en meters håll. Gick till och med bra att fota med
mobiltelefonen!
När vi kände oss nöjda efter lång dag, vi skulle ju
snart tillbaka, så tog vi oss upp för den inte så
roliga stegen. Vi kämpade oss sen nedför stigen
då det kändes i lår och knän. Efter promenaden
var det skönt med en dusch och de fanns i separat
byggnad i närheten av båda stugorna, där även
toaletterna låg. En dusch kostar 10 norska kronor
för 6 minuter.
Förutom duschen behövs inga norska pengar. I
receptionen köpte vi t ex glass med konto/kredit
kort och bad om att få på större summa för att få
duschpengar och det gick alldeles utmärkt. I
receptionen kan man köpa bröd, mjölk, ägg,
yoghurt, juice, korv samt några enkla frysrätter.

Jörgen Olsson

Jörgen Olsson

Det fanns souvenirer så som muggar, t-shirts,
nyckelringar samt vykort och frimärken.
Receptionen var öppen dagligen mellan kl 09-22.

Noterade arter fram till campingen och sen längs
promenaden upp på berget
Storlabb, tobisgrissla, strandskata, gravand,
gråtrut, havstrut, fiskmås, hämpling, lövsångare,
stenskvätta, talgoxe, sädesärla, ängspiplärka,
storspov hörd, enkelbeckasin hörd, sillgrissla,
tordmule, havssula, pilgrimsfalk, lunnefågel,
havsörn, gräsand, rödhake, koltrast, kråka,
sånglärka.

Per Wohlin

Per Wohlin

Sussie Carlström

2016-06-30
Dag nr 2 var vi vid receptionen kl 9 för att boka en
båttur med båten Aquila. Den avgår kl 11, 13 och kl
16. Innan vi betalade för båtresan gick Knut, den
trevliga mannen i receptionen, ägare av campingen,
kollade vädret på www.yr.no och det såg ut att vara
bra väder vid 13 men att regn kan komma kl 15.

Sussie Carlström

Vi köpte denna 2 timmars båtresa som avgår från
hamnen och som åker runt ön med Johan Moltu
som var härlig guide så kan ni välja så välj honom .
Båtturen kostade 225:- norska kronor och tog max
12 personer. Johan berättade på sådant sätt att det
är trevligt att lyssna på honom vare man är skådare
eller inte och oavsett från vilket land man kommer
ifrån.

Jörgen Olsson

Han pratade mest på engelska men växlade till svenska ofta. Båtturen
var fantastisk då vi kom väldigt nära lunnefåglarna, tordmular,
sillgrisslor och några tobisgrisslor som låg på vattnet.

Jörgen Olsson

Per Wohlin

Vi fick även se toppskarv på någon meters
avstånd, då det gick lätt att närma sig då det var
lugnt på vattnet just då. Bredvid oss flög och satt
ett flertal havsörnar. Båten åkte in i grottan där
tretåiga måsarna har sina bon och vi passerade
det vita berget med alla havssulor.

Sussie Carlström

Per Wohlin
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På kvällen gick vi upp för den branta delen men det störtregnade så vände vi och gick ner mot campingen igen. Det
är ett hett tips att ha med bra regnkläder, regnskydd till kameran och om någon undrar så fanns inga mygg här så
myggmedel är onödigt.
Fågelarter båttur runt ön och promenad upp på berget.
Gärdsmyg, gransångare, vinterhämpling, skärpiplärka, ladusvala, stormfågel, toppskarv, ob lom, gråsparv,
törnsångare, ärtsångare, drillsnäppa, grönfink, brun kärrhök 1 2K hane, pilgrimsfalk 1 hane, gråsiska, havsörn, skata,
tretåig mås, sillgrissla, tordmule, tobisgrissla, lunnefågel och korp.

Sussie Carlström

Per Wohlin
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2016-07-01
Vid frukosten på morgonen sågs en tumlare i vattnet utanför campingen.
Per Wohlin
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När vi gick upp för berget första gången idag gick vi mot Tinden
och Raudetinden. Då valde halva gänget att gå ner till Runde fyr
och Kvalneset. Det var en ganska krävande promenad med en
bra bit med färdiga trappsteg av sten sen ett par hundra meter
med träspång och därefter en stig som de höll på att stensätta.
Även här fanns det bitvis ledstång.

Jörgen Olsson

Per Wohlin

Fyren och husen nedanför var
nyrenoverade och välskötta. Där är det
även ett vandrarhem som man kan
övernatta i.

Jörgen Olsson

Jörgen Olsson

Jörgen Olsson

Även om man var helt slut efter förmiddagens promenad så efter middagsmaten gick vi upp igen för att njuta av
lunnefåglarna och hoppades på bättre ljus.

Jörgen Olsson

Promenad upp på berget och
vidare till fyren gav
fågelarterna:
Vinterhämpling, gråsiska,
storlabb, sånglärka, pilgrimsfalk
1 ad hane, tordmule,
tobisgrissla, havsörn 2,
toppskarv och en utter.

Per Wohlin

Utanför campingen sågs en mörk
kustlabb samt en 2K hane sjöorre.

Jörgen Olsson

2016-07-02
Denna förmiddag gick vi mot
Langenes där vi spanade ut över
havet. Vid husen efter vägen såg vi
tofsmes och ärtsångare.

Sussie Carlström

Senare på dagen med lite tub
spaning ut över havet från
campingen sågs det bl a 3 kustlabbar
(2 mörka och 1 ljus).
Gott om havssula på vattnet ca 200,
storlabbar som gav sig på sulorna.
Alla alkorna och ett tiotal tretåiga, 7
stormfåglar. Återigen sågs en utter
utanför campingen.

Jörgen Olsson

Vi avslutade vår promenad
vid vändplatsen där vi först
gick runt hörnet för att se
vad som fanns där, men det
var inget speciellt, bara fler
vackra klippor. På vägen
tillbaka gick Anna och
strosade på stenarna som
syntes bra på grund av
lågvatten och sen kommer
hon och visar bilder på
häftiga havsanemoner. Då
blev det fart på oss andra
och de som var hemma och
några gick hem för att
hämta de som tog
eftermiddagslur. Det blev
dagens hit så här långt idag.

Jörgen Olsson

På eftermiddagen
strosade vi längs
vattnet och
klipporna och
letade efter fågel.
Det var en fin
skärpiplärka som
födosökte och en
strandskata hade
två ungar. Det
fanns även en
stenskvätta
juvenil som följde
oss en bit på
vägen. Vi fick
avnjuta
vinterhämplingar
som födosökte.

Sussie Carlström

Vid 19-tiden togs kvällens promenad till lunnefåglarna och det
noterades ungefär samma arter och antal som tidigare. Dock vid ett
tillfälle sågs 16 storlabbar samtidigt!
När vi gick mot campingen mötte vi en trevlig man som stod vid vägen
och matade måsarna med fisk.

Per Wohlin

Sussie Carlström

2016-07-03
Dags att åka hemåt. Det fanns bara golvskurborste och trasa i stugan så vi frågade i receptionen efter en
dammsugare kvällen innan och då fick vi låna en som vi kunde låta stå kvar när vi lämnat stugan. Vi lämnade
campingen kl 05:40. Med underbart väder fick vi ta farväl av ön med lunnefåglarna, tack för denna gång!

Jörgen Olsson

Ett glatt gäng som är mycket nöjda med denna resa på Runde, en härlig fågelrik ö!
Från vänster: Sussie, Janne, Anna, Jörgen, Kajsa, Anne-Marie och Perra

