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Øland - 4 dage (13. – 16. maj –2021) 
 

med Stig Jensen 
 
 

 

Ølands flotte og varierede natur findes ikke magen til i Norden. Her findes løvskove, 

moser, overdrev, sten- og sandstande. Øens sydlige tredjedel er dækket af Alvaret, 

som er en meget speciel naturtype med en hård flad kalkbjerggrund samt mange 
levende stengærde, småskove og søer. Alvaret har sin helt egen flora og er i dag 
udpeget af UNESCO til Verdensarv. Længst mod syd ligger Ottenby, en af Sveriges 

bedste fuglelokaliteter.  
 

På de forskellige lokaliteter vil vi opleve mange fuglearter, hvoraf flere i Sverige kun 

findes på Øland og adskillige slet ikke i Danmark. Af de over 90 arter, vi regner med 
at se, er sjældenheder som hedehøg, havørn, stenvender, trane, rovterne, hvidhalset 
fluesnapper, høgesanger, hedelærke og rødrygget tornskade. I maj kan der endda 

dukke sjældenheder op som Biæder, lille fluesnapper og steppehøg.  
 

Øens kalkholdige jordbund gør Øland - sammen med Gotland - til Nordens bedste 

orkidé-område. Mindst 25 arter er fundet på øen. Midt i maj og vi har gode chance for 
at finde 5-6 arter, da orkidéerne blomster på forskellige årstider. 

 

Kulturelt er Øland også i særklasse. Overalt ses de gamle stubmøller i landskaberne. 

Ridderborgen Borgholm og det svenske kongehus sommerslot Solliden er andre 
kulturseværdigheder.  

 

Scanbirds 4-dagestur vil give dig et godt indtryk af den unikke ø. Vi vil besøge både 

den sydlige og nordlige del af øen, fugle og orkidéerne vil være i centrum, men vi vil 
også se de unikke stubmøller, ridderborg samt ikke mindst den flotte natur.  

 

Det er ingen forudsætning at have kendskab til fugle og orkidéer for at kunne deltage 

i turen. Bare du kan lide oplevelser og natur. Vi vil ikke komme ud for længere 

traveture, så turen er ikke fysisk krævende. 
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Dag 1. Vi starter turen fra København og begiver os op gennem Sverige. Fra Kalmar 
kører vi over den lange smalle bro til Øland og fortsætter direkte til Bejerhamns 

naturreservat. Omkring parkeringspladser synger måske den første hvidhalsede 
fluesnapper, som yngler i kasser i området. En flot sti løber langs stranden ud til 

observationsplatformene, hvorfra vadefuglene mange gange ses. På denne årstid ses 
ofte nordtrækkende vadefugle som  
Sent på eftermiddagen ankommer til Hotel Borgholm Strand, som ligger i Borgholm 

med flot udsigt ud over vandet.  
 

  
 
 

Dag 2. Efter morgenmaden kører vi nordpå til Hornsjön ved Löttorp, et smukt 
naturområde beliggende ved den store Horns Kungsgård. Vi har gode chancer for 

orkideer, det er især tyndakset gøgeurt, der står i store tætte grupper. I skoven finder 
vi hvidhalsede fluesnapper, som har en god bestand i området. Er vi heldige, vil vi 
høre pirolens ”fløjten” fra de høje løvtræer og måske vendehals. Fra søens fugletårn 

kan vi se rovterne og fiskeørn, imens vi lytter til 
koret af rør– og sivsangere. Næste stop bliver Häl-

luddens Naturreservat, et skovområde beliggende i 
den allernordligste del af Øland I luften er der måske 
en duehøg, og både hedelærke samt rødrygget 

tornskade kan ses og høres fra lysningens buske. 
Herfra kører vi helt op til den nordlige spids omkring 

fyrtårnet ”Långe Erik” og til Grankullaviken. Her har 
vi gode chancer for at se havørn. På vej tilbage til 
hotellet besøger vi først et område for salep-gøgeurt 

inden vi når Knisa Mosse. Her kan ses flere orkidéer og hedehøg, trane og rovterne. 
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Dag 3. Efter morgenmaden kører vi ned til Ottenby på sydspidsen af øen. Hele 
Ottenbyområdet er fredet og regnes for en af de bedste fuglelokaliteter i Sverige. En 

stor flot løvskov, strandenge, forrevne kyststrækninger samt øens sydspids udgør 
dette område. På sydspidsen ringmærkes der fugle bl.a. ved brug af en stor 

”Helgolandsruse”. Langs kysten ses mange sæler ligger og sole sig på de store sten.  
På de smukke enge ses stor regnspove, stenvender og stenpikker. I fyrhaven høres 
ofte karmindompap og med held lille fluesnapper. 

På sydspidsen findes også et fyrtårn ”Långa Jan”, et 
naturmuseum samt et cafeteria.  

Om eftermiddagen besøger vi det flade Alvaret, som 
før nævnt er af UNESCO udnævnt til Verdensarv. 
Her skal vi især se efter hyldegøgeurt, der både 

findes i en rød og gul form. Begge former står 
dekorativt blandet i store flokke. Sidst på 

eftermiddagen kører vi tilbage langs østkysten, og 
gør et holdt ved de specielle stubmøller, som står 
over alt på øen.  

 
Dag 4. Ikke langt fra hotellet ligger Kapelludden. Det var til Kapelluddens kapel, at 

den hellige S:ta Birgitta’s lig blev bragt i land i Sverige efter hendes død i Rom. 
Vådområdet omkring odden er et godt sted for vadefugle, og vi kan her bl.a. se stor 

kobbersneppe, stor regnspove samt klyde. Turens sidste 

stop bliver Ismantorps borg, eller snarere resterne af 
borgen. Man mener, at borgen blev benyttet i ca. 300 – 

500 år e. kr. Borgen ligger i Ølands midtskove, og vi kan 
måske finde fugle som vendehals, trane, musvåge og 
hvepsevåge her. Omkring borgen spirer de første 

orkidéer. 
Efter at have spist frokost begiver vi os tilbage mod 

København, hvor vi ankommer ved 18-tiden. 
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Turens pris 
Prisen er 5.400 kr.   

Enkeltværelse tillæg kr. 1.100 
 

I priser er inkluderet: 
 

• Bus under hele opholdet fra København 

• 3 overnatninger på Strand Hotel Borgholm (4 stjerner) 
• 3 x morgenmadsbuffet på hotellet 

• 3 x 2-retters+ aftensmad på hotellet inklusive kaffe 
• 3 frokost madpakker 
• Kyndig Scanbird naturguider (Stig Jensen)  

• Gebyr til Rejsegarantifonden 
 

Tilmelding  
Udfyld tilmeldingsskemaet, som du finder under turbeskrivelsen på 
www.scanbird.com, herefter får du tilsendt en faktura. 

 
Afbestilling 

Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird.  
• Op til 60 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr på 2.000 kr. pr. person   
• 59–30 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til 50% af turens 

pris.  
• Ved afbestilling mindre end 29 dage før afrejsen beregner Scanbird sig et gebyr 

svarende til turens pris. 
 
Forsikring 

I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Det blå sygesikringsbevis gælder i 
Sverige. En afbestillingsforsikring kan tegnes, hvis dette ønskes. Kontakt f.eks. eget 

forsikringsselskab eller Europæiske.  
 
Hotel 

Vi skal bo på Strand Hotel Borgholm (4 stjerner). Hotellet er velfungerende med gode 
værelser og god mad. http://www.strandborgholm.se/ 

 
 

 

  

   
   

   

https://d.docs.live.net/4a8330ae0b207702/Scanbird/Programmer/Originaler%20programmer/Sverige/Øland/www.scanbird.com
http://www.strandborgholm.se/
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Hvad skal jeg have med: Vi må regne med, at det kan være køligt i morgentimerne, 
derfor - husk lidt varmt tøj, og har du en kikkert, er den god at have med. Ligeledes 

vækkeur, og hvad du ellers mener at have brug for på en weekend. Det er også 
muligt at dyppe sig i hotellets pool eller i havet lige uden for. Så husk badetøj.  

 
Mødested og tid: Vi mødes på Sjælør Station torsdag d. 13. maj kl. 07.00 
 

Hjemkomst: Forventet hjemkomst til samme sted søndag den 16. maj ca. kl. 18.00.  
 

Valuta: Hvis du vil købe drikkevarer på hotellet, handle i forretningen i Ottenby eller 
købe en kop kaffe m.m. bedes du medbringe svenske kroner. (Visa/Mastercard kan 
bruges de fleste steder i Sverige). 

 
Klima: Øland er kendt som ”solskinsøen” og den nordligste del er et af de solrigeste 

steder i Sverige. Men - dette betyder ikke, at der ikke kan komme en regnbyge. 
 
Dette skulle være alle de praktiske oplysninger, du burde have behov for. Hvis du 

ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte os. 
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