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Steder v i besøgte: 

 

Mandag den 30. maj 

Køge - Getterön - Hullsjön - Kvänum 

Vi startede turen den 30. Maj, hvor Bergkvarabuss var på pletten lidt før tid - alle fik indrettet 

sig og vi var køreklar kl. 8.00. 

Med et enkelt toiletophold undervejs nåede vi til Getterön ud for Varberg, hvor frokosten 

skulle indtages. Getterön er et område med rør og fugleskjul, så vi kunne iagttage fuglene 

uden at genere dem. I et let regnvejr så vi bl.a. følgende:  

Fugle: Blåhals, nattergal(hørt) , gøg, rørspurv, rørsanger og masser af grågæs.  

Derefter gik turen til Västergötland ved Hullsjön ikke langt fra Trollhättan. Vi skulle se fugle  i 

den sydvestlige ende med eftermiddagssolen i rette vinkel. 

Fugleobservationer : rørhøg, vandrefalk, 14 traner, 4 havørne i ét skopfelt, krikænder og 

flere sangfugle.  

Planter: Vi så blandt andet Flerfarvet Forglemmigej og Tjærenellike. 

Ebba 

 

 



 

Tirsdag den 31. maj 2022 

Kinnekulle - Husaby kirke - Varnhem Kloster 

På afstand ligner plateauet Kinnekulle en lav vulkan. Det så vi , da vi to dage senere sejlede 

på Vänern. Vejret denne dag var gråt, overskyet, men uden regn eller blæst.  

    Vi startede på Kinnekulles højeste punkt, Högkullen, 307 m over havet. Der stod et tårn, 

som vi på forhånd godt vidste, var lukket, men selve området er meget smukt med 

nyudsprungne blade på buske og træer, klippefremspring, i en lille lund hørtes fuglestemmer, 

oven i købet af den sjældne slags, skovsanger og lille fluesnapper. 

    Dernæst gik turen mod vest til et kendt sted med Fruesko, bussen parkerede ved 

Hjelmsäter Herrgårds udbygninger. Herfra gik vi stejlt op til et skovområde, hvor skilte ledte 

os ind til den smukkeste bevoksning med masser af Fruesko, pænt beskyttet af lave hegn og 

en gangsti. Blomsterne var smukt udsprungne, lige som man kunne ønske sig dem. 

    På vejen ned til Hjelmsäter kørte vi forbi en eng, der så meget interessant ud, rent 

botanisk. Den standsede vi ved på vej tilbage, og gik lidt rundt. Og den VAR spændende med 

masser af Tyndakset Gøgeurt, (som i øvrigt burde hedde Tyndstænglet Gøgeurt). 

    Maverne begyndte at rumle, så vi kørte til Österplana, hvor der var et par borde med 

bænke. Her spiste vi frokosten fra Lumber & Karle, lækker pastasalat, mens vi kikkede på det 

fine alvarlandskab. Nogle steder kunne man se, at der var brudt sand- og kalksten, og man 

kunne se, hvordan lagene lå i undergrunden. Efter spisning gik folk og kikkede på området, 

og nogle nåede et godt stykke væk og fandt tre orkidearter: Ægbladet Fliglæbe, Tyndakset 

Gøgeurt og Kødfarvet Gøgeurt 

    Næste punkt var Husaby Kirke, bygget af sandsten fra Kinnekulle i 1120. En af Sveriges 

ældste bygninger. Den har tre sammenbyggede tårne, det midterste er 37,5 m. højt. En 

meget smuk kirke. 

    Dagens sidste punkt var Varnhem Kloster. Nu brød solen frem, og kaffe med æbletærte 

ventede os i Klostercafeens have. Bagefter var der meget at se på, ruinerne fra det gamle 

kloster, en smuk klosterkirke, indviet i 1160-tallet og renoveret i 1600-tallet, og Kata Gård, 

en begravelsesplads med 300 grave fra 900 til slutningen af 1100 tallet. Over gravene var 

bygget et smukt træhus med udstillinger. Nær ved området var der genetableret en sø, hvor 

nogle deltagere havde glæde af at studere fuglene, bl.a. nordisk lappedykker på rede. 

    Hjemme ved hotellet klokken 17.30, aftensmad, to retter og dejlig kold lokal øl, som de 

fleste købte. Aftenen sluttede i kælderen med kaffe og hygge. 

Karen Margrethe 

 

Österplana 



 

Onsdag, den 1. juni 

Hullsjön - Dättern - Resville kvarn 

Vejret var skyet med solstrejf og let vind, temperatur 11-12⁰, stigende i dagens løb til ca.18⁰ 

efterhånden som solen blev mere fremherskende. 

Efter vel overstået planteparade var der afgang kl. 08.30 med ankomst til Hullsjöns østbred 

lidt før 09.30. Vi gik ca. 700 m til et fugleskjul, hvor der dog var så begrænset plads, at 

mange blev udenfor. Længere ude var også et fugletårn, som vist ingen af os nåede at 

besøge. 

Solen var efterhånden lidt mere fremme og med den i ryggen blev der på den modsatte bred 

hurtigt spottet 2 havørne, hvoraf den ene lidt senere gik på vingerne. Fiskeørnen kom forbi 

og dykkede efter bytte (vist uden held). Undervejs til fugleskjulet havde vi fornøjelse af 

syngende sanglærker og engpibere. Når de næsten optræder side om side er det let at se og 

høre forskel på de to arter. Ud over ørnene blev set sivsanger, bynkefugl og enkelte viber 

m.m. 

Vi forlod stedet omkring 10.30 og kørte til Dätterns østlige bred i nærheden af Sjöryd. Fra P-

pladsen gik vi 2 km med en udstrakt rørskov til den ene side og grønne marker til den anden. 

Målet var et fugletårn tæt ved søbredden. Undervejs, tæt ved P-pladsen så vi en gul vipstjert 

(vist turens eneste). Lidt længere fremme traf vi et par svenske ornitologer der kunne 

fortælle, at der var  savisanger i rørskoven, og det lykkedes flere at høre den. Ellers blev der 

set og hørt tornsanger, rørsanger, sivsanger og nattergal. Ved selve fugletårnet blev bl.a. set 

4 flyvende traner, og på søen, grågæs, toppet lappedykker og enkelte fiskehejrer. Den 

virkede lidt tom på trods af, at der ifølge beskrivelsen bl.a. skulle være tusindvis af rørdrum 

(vi hørte ikke én eneste). På tilbagevejen blev spottet en broget fluesnapper i 

træbevoksningen tæt ved tårnet. 

Vi var tilbage ved P-pladsen ca. 12.30, hvor nogle af de tidligere tilbagevendte kunne berette, 

at de havde hørt vandrikse. Det blev besluttet at indtage den medbragte frokost her, selvom 

stedet ikke var det mest attraktive, men med brønddæksler, træstubbe/stammer og sten 

lykkedes det for de fleste at få en siddeplads. 

Efter vel overstået fodring kørte vi til Dätterns vestlige bred ved Frugårdden. Efter knap 1 

km. vandretur gennem skoven nåede vi frem til fugletårnet. Herfra blev set såvel havørn som 

fiskeørn. 1 rødben sad i græsset tæt ved fugletårnet og lod sig fint beskue. På søen lå en del 

grågæs. Der blev også set først 1 og inden de sidste forlod tårnet 2 lærkefalke, der jagtede 

de mange guldsmede, der var på vingerne. 

På tilbageturen fra fugletårnet til P-pladsen sås en del citronsommerfugle, og blomstrende 

vandrøllike i de små skovsøer blev behørigt beundret. 

Sidste stop var den idylliske landsby Resville, hvor Flian-åen har et større fald, der tidligere 

har muliggjort bygning af 3 vandmøller, der alle var i drift i starten af 1900-tallet. En enkelt 

er delvist bevaret, og stedet skulle huse såvel bjergvipstjert som vandstær og isfugl. Vi måtte 

dog nøjes med plakatteksten, men foretog en lille vandring i landsbyen og ad en natursti 

langs åen, og vi nåede lige at se endnu en lærkefalk. Den må hermed være udnævnt til 

dagens fugl! 

Vi var tilbage ved hotellet ca. 17.45 efter en dag med ret lange, men oplevelsesrige 

vandringer. 

Per 

 



 

Resville Mølle 

 

Torsdag den 2. juni 2022 

Hornborgasjön – Mariestad - sejltur på Vänern 

Efter en tidlig  planteparade startede bussen kl. 8.00 med Hornborgasjöns Naturum som mål. 

Vi nåede der kl 8.45 - det var flot  solskinsvejr og de mange fugle på et lille område blev 

iagttaget med stor interesse. Selve lokalerne Naturum åbnede først kl 10.00, hvor vi skulle 

køre, men der var så mange fugle at se på, at det ikke betød så meget. 

Der blev bl.a set sorthalset lappedykker med unge på ryggen, skeand, hvinand, taffeland, 

toppet lappedykker, stære, blishøne med unger og  canadagås med unger 

Planter:  Der blev ikke samlet planter ved Naturum, da det så ud til at være ’Vild med Vilje’ 

område og også et naturreservat. Men der var flotte, store Blåhatte på skråningerne.   

Herefter gik turen til Mariestad, hvor vi skulle med båden M/S Marianne kl 12.00.  Vi nåede at 

få  45 min i Mariestad, hvor man kunne gå tur i  Gamla Stan med den flotte domkirke. 

Kl 12.00 mødtes vi med M/S Mariannes besætning, som viste sig at være nogle muntre fyre. 

Vi havde chartret båden, så der var kun os om bord. De sejlede os langs kysten tæt ved 

Torsö og forbi Kalvö skärgårds naturreservat. Ikke så langt fra Storön vendte vi om, og 

sejlede tilbage - skønt at være i læ fra skærgårdsøerne og at kunne betragte øerne. 

Fra M/S Marianne så vi bl.a fiskeørn på rede, mindst 3 flyvende fiskeørne, en enkelt havørn,  

stor skallesluger, sortstrubet lom, mudderklire, toppet lappedykker, skarv der spiste en ål og 

terner. Da vi ankom til Mariestad sang en drosselrørsanger ved havnemolen.  

En stor sanselig oplevelse i Vänerns skærgård havde gjort folk trætte, så kl 16.00 var det 

hjem på hotellet hvor vi ankom kl 17.00. 

Ebba 

 



 

Sejltur på Vänern med Kinnekulle i baggrunden 

 

 

Fredag den 3. juni 

Kvänum - Skogatorp - Lovsjön - Bosjö Kloster 

Vi tog afsked med Lumber og Karle kl. 8.30 - og kørte til Skogastorp- et kær med mange 

kilder på kalk undergrund. Her var et væld af spændende og sjældne  planter:  

Melet kodriver, vibefedt, engblomme, langakset trådspore, lav skorzoner, ægbladet fliglæbe, 

plettet gøgeurt, flueblomst, blåtoppet kohvede og bukkeblad. Desuden sås en rødrygget 

tornskade og der blev hørt grønspætte.  

Herefter gik turen til Lovsjön hvor vi spiste frokost i stormvejr. Vi sluttede af på Bosjö Kloster 

med en rundvisning i parken og et par rum på klostret. I parken var den gamle eg, lamaer og 

alpakkaer et hit. Aftensmaden blev serveret lidt tidligt, så alle kunne nå deres bus fra Køge 

station.  

 

Alt ialt en vellykket tur, skal man tro de mange positive tilbagemeldinger.  Det fine vejr 

gjorde jo sit til det også. 

 

Ebba 

 

Vänerns skærgård fra M/S Marianne 

 



 

 

 

Rundtur ved Dettern Vest 

 

 

 

 

      Ved Hullsjön - fra sydvest siden – dag 1 

 

 

                                                                                                          Blishøns med unger ved Hornborgasjön   



 

 

 

Fugle-artsliste Västergötland 
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Sortstrubet lom 
 
Toppet Lappedykker 
Nordisk Lappedykker 
Sorthalset Lappedykker 
 
Skarv 
 
Fiskehejre 
 
Knopsvane 
Grågås 
Canadagås 
Gravand 
Pibeand 
Krikand 
Gråand 
Skeand 
Taffeland 
Troldand 
Hvinand 
Toppet Skallesluger 
Stor Skallesluger 
 
Hvepsevåge 
Rød glente 
Havørn 
Rørhøg 
Musvåge 
Fiskeørn 
Tårnfalk 
Lærkefalk 
Vandrefalk 
 
Vandrikse 
Blishøne 
 
Trane 
 
Strandskade 
Stor præstekrave 
Vibe 
Rødben 
Hvidklire 
Tinksmed 

Hættemåge 
Stormmåge 
Sølvmåge 
Svartbag 
 
Fjordterne 
Havterne 
 
Tejst 
  
Ringdue 
Tyrkerdue 
 
Gøg 
 
Mursejler 
 
Grønspætte 
Stor Flagspætte 
 
Sanglærke 
 
Landsvale 
Bysvale 
 
Skovpiber 
Engpiber 
 
Gul Vipstjert 
Hvid Vipstjert 
 
Gærdesmutte 
 
Rødhals 
Nattergal 
Blåhals 
Bynkefugl 
Solsort 
Sjagger 
Sangdrossel 
Vindrossel 
 
Savisanger 
Sivsanger 

 

Rørsanger 
Drosselrørsanger 
Gulbug 
Gærdesanger 
Tornsanger 
Havesanger 
Munk 
Skovsanger 
Gransanger 
Løvsanger 
 
Lille Fluesnapper 
Broget Fluesnapper 
 
Blåmejse 
Musvit 
 
Træløber 
 
Rødrygget Tornskade 
 
Husskade 
Allike 
Råge 
Gråkrage 
Ravn 
 
Stær 
 
Gråspurv 
Skovspurv 
Bogfinke 
Grønirisk 
Stillits 
Tornirisk 
Gulspurv 
Rørspurv 
   
 
 
 
 
Per Hermansen 
06.06.2022 

 



 
 
 
 

 

 

Inddeling af Nordiske Orkideer efter navnegrupper (ikke systematisk) 

Mange af de hyppigste orkideer har navne, der ender på urt eller lilje fx Gøgeurt, Gøgelilje, 

Skovlilje 

Orkideer med navnet Gøgeurt kan deles i flere slægter, de to største er: Orchisslægten 

(bladene fæstnede nær knolden) og Dactylorhizaslægten (bladene fæstnede på stænglen).  

En del nordiske orkidenavne rummer en beskrivelse af blomsten eller dele af blomsten. 

Beskrivelsen kan henvise til: 

1) Blomstens form fx Biblomst, Flueblomst, Horndrager, Mygblomst og Norne 

2) Blomsternes farve fx Brunkulle 

3) Blomsternes placering fx Skrueaks 

4) Læbens form fx Fliglæbe, Fruesko, Hjertelæbe, Hullæbe, Hættelæbe, Knælæbe og 

Poselæbe 

5) Sporens form fx Sækspore og Trådspore 

Endelig henviser enkelte navne til rodens form fx Koralrod, Knærod og Rederod 

 

Blomsterfarver 

Gøgeurter er oftest rødviolette, men purpurfarvede, lyserøde, gule og hvide forekommer. 

Horndrager og Trådsporer er lyserøde 

Gøgeliljer er hvide eller grønlige 

Skovliljer er rent hvide eller rent røde 

Fliglæber er grønne eller rødlige.  

Hjertelæbe og Hættelæbe er grønlige  

Hullæber er grønlige til rødlige.  

Knælæbe, Rederod og Koralrod er cremefarvede til hvidgule   

Skrueaks og Knærod er hvide.  

Flueblomst og Brunkulle har brunlige blomster.  

Pukkellæbe og Sækspore har gullige blomster 

Fruesko, Biblomst og Norne har flerfarvede, strålende blomster.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Samlet floralistefor alle lokaliteter: NØ-tur til Västergötland 30. maj – 3. juni 2022. Jon Feilberg 40150598 

Dansk navn Latinsk Navn 
Aften-Pragtstjerne Silene latifolia  
Ager-Padderok Equisetum arvense  
Ager-Stedmoderblomst Viola arvensis  
Akeleje Aquilegia vulgaris  
Aksel-Røn Aria edulis 
Almindelig Berberis Berberis vulgaris  
Almindelig Bingelurt Mercurialis perennis  
Almindelig Gåsemad Arabidopsis thaliana  
Almindelig Hvidtjørn Crataegus laevigata  
Almindelig Hønsetarm Cerastium fontanum 
Almindelig Kællingetand Lotus corniculatus  
Almindelig Mangeløv Dryopteris filix-mas  
Almindelig Mjødurt Filipendula ulmaria  
Almindelig Mælkeurt Polygala vulgaris 
Almindelig Røn Sorbus aucuparia 
Almindelig Stedmoderblomst Viola tricolor 
Almindelig Syre Rumex acetosa 
Angelik Angelica sylvestris  
Bakke-Jordbær Fragaria viridis  
Bidende Ranunkel Ranunculus acris 
Bidende Stenurt Sedum acre  
Bitter Mælkeurt Polygala amarella  
Bjerg-Løvefod Alchemilla alpina  
Blære-Star Carex vesicaria 
Blå Anemone Hepatica nobilis  
Blåbær Vaccinium myrtillus  
Blåhat Knautia arvensis  
Blåtoppet Kohvede Melampyrum 
nemorosum  
Bredbladet Kæruld Eriophorum latifolium  
Bukkeblad Menyanthes trifoliata  
Bøg Fagus sylvatica  
Dag-Pragtstjerne Silene dioica  
Djævelsbid Succisa pratensis  
Druemunke Actaea spicata  
Dun-Birk Betula pubescens 
Dunet Egebregne Phegopteris connectilis  
Dunet Gedeblad Lonicera xylosteum  
Dværg-Star Carex oederi  
Engblomme Trollius europaeus  
Eng-Forglemmigej Myosotis scorpioides 
Eng-Havre Avenula pratense  
Eng-Kabbeleje Caltha palustris  
Engkarse Cardamine pratensis  
Eng-Nellikerod Geum rivale  
Engriflet Hvidtjørn s.l. Crataegus monogyna 
Eng-Troldurt Pedicularis palustris 
Eng-Viol Viola palustris  
Feber-Nellikerod Geum urbanum  
Finbladet Mangeløv Dryopteris expansa 
Finger-Star Carex digitata 
Fjerbregne Athyrium filix-femina  
Fliget Tvetand Lamium hybridum  
Flueblomst Ophrys insectifera  
Foder-Kulsukker Symphytum uplandicum 

 

Dansk navn Latinsk Navn 
Forskelligfarvet Forglemmigej Myosotis discolor 
Fruesko Cypripedium calceolus  
Frøbid Hydrocharis morsus-
ranae  
Følfod Tussilago farfara  
Gederams Chamaenerion angustif. 
Glat Ærenpris Veronica serpyllifolia 
Græsbladet Fladstjerne Stellaria graminea  
Gul Iris Iris pseudacorus  
Gyvel Cytisus scoparius  
Gærde-Vikke Vicia sepium  
Hirse-Star Carex panicea  
Hjertebladet Pengeurt Noccaea perfoliatum 
Hulkravet Kodriver Primula veris  
Hunde-Viol Viola canina  
Hvid Anemone Anemone nemorosa  
Hvid Stenurt Sedum album  
Hyrdetaske Capsella bursa-pastoris  
Håret Frytle Luzula pilosa  
Håret Høgeurt Pilosella officinarum  
Kalmus Acorus calamus  
Kantet Konval Polygonatum odoratum  
Kattefod Antennaria dioica 
Knoldet Brunrod Scrophularia nodosa  
Knoldet Mjødurt Filipendula vulgaris  
Kommen Carum carvi  
Kornet Stenbræk Saxifraga granulata  
Krat-Fladbælg Lathyrus linifolius  
Krat-Viol Viola riviniana  
Kærmysse Calla palustris  
Kær-Padderok Equisetum palustre  
Kær-Tidsel Cirsium palustre  
Kødfarvet Gøgeurt Dactylorhiza incarnata 
Langakset Trådspore Gymnadenia conopsea  
Liljekonval Convallaria majalis  
Læge-Jordrøg Fumaria officinalis  
Løgkarse Alliaria petiolata  
Lådden Dueurt Epilobium hirsutum  
Majblomst Maianthemum bifolium  
Mangebladet Lupin Lupinus polyphyllus 
Mangeblomstret Frytle Luzula multiflora  
Mangeblomstret Ranunkel Ranunculus 
polyanthemos  
Mark-Frytle Luzula campestris  
Melet Kodriver Primula farinosa  
Nikkende Flitteraks Melica nutans  
Nordlig Ørnebregne Pteridium aquilinum  
Nyrebladet Ranunkel Ranunculus auricomus  
Næb-Star Carex rostrata 
Pebertræ Daphne mezereum  
Plettet Gøgeurt Dactylorhiza maculata  
Pomerans-Høgeurt Pilosella aurantiaca  
Prikbladet Perikon Hypericum perforatum  
Pur-Løg Allium schoenoprasum 
Russisk Løn Acer tataricum  
Rust-Skæne Schoenus ferrugineus  



 

Samlet floralistefor alle lokaliteter: NØ-tur til Västergötland 30. maj – 3. juni 2022. Jon Feilberg 40150598 

 

Dansk navn Latinsk Navn 
Rød Stenurt Phedimus spurius 
Rød-El Alnus glutinosa 
Rød-Kløver Trifolium pratense 
Rødknæ Rumex acetosella  
Selje-Røn Borkhausenia intermedia 
Skinnende Storkenæb Geranium lucidum  
Skovarve Moehringia trinervia  
Skov-Elm Ulmus glabra 
Skov-Forglemmigej Myosotis sylvatica 
Skov-Fyr Pinus sylvestris  
Skov-Høgeurt Hieracium sect. Hieracium  
Skov-Jordbær Fragaria vesca  
Skovstjerne Lysimachia europaea 
Skov-Storkenæb Geranium sylvaticum  
Skovsyre Oxalis acetosella  
Skov-Viol Viola reichenbachiana  
Slangetunge Ophioglossum vulgatum  
Slangeurt Bistorta officinalis 
Smalbladet Kæruld Eriophorum angustifolium 
Solbær Ribes nigrum  
Sort Pil Salix myrsinifolia 
Spæd Mælkeurt Polygala serpyllifolia  
Stikkelsbær Ribes uva-crispa  
Stilk-Eg Quercus robur  
Stinkende Storkenæb Geranium robertianum  
Stivhåret Kalkkarse Arabis hirsuta 
Stor Nælde Urtica dioica 
Storblomstret Hønsetarm Cerastium arvense  
Strand-Engelskgræs Armeria maritima  
Strudsvinge Matteuccia struthiopteris  
Sump-Hullæbe Epipactis palustris  
Sump-Kællingetand Lotus pedunculatus 
Svaleurt Chelidonium majus 
Tigger-Ranunkel Ranunculus sceleratus  
Tjærenellike Viscaria vulgaris 
Topspirende Pileurt Bistorta vivipara  
Tormentil Potentilla erecta  
Treblomstret Snerre Galium triflorum  
Tredelt Egebregne Gymnocarpium dryopteris  
Trekløft-Stenbræk Saxifraga tridactylites  
Tveskægget Ærenpris Veronica chamaedrys  
Tyndakset Gøgeurt Orchis mascula  
Udspærret Vinterkarse Barbarea vulgaris 
Vandkarse Cardamine amara  
Vandrøllike Hottonia palustris  
Vibefedt Pinguicula vulgaris  
Vild Kørvel Anthriscus sylvestris  
Vår-Gæslingeblomst Draba verna 
Ægbladet Fliglæbe Neottia ovata 

 

Kærmysse 

 

Tyndakset Gøgeurt 


