
Utflykt till Alingsås med Fågelgruppen den 14 mars 2021 

Morgan Josefsson hade ursprungligen lockat oss i Fågelgruppen att följa med på en 
utflykt till Mjörn på Tjörn -men allt strul med Coronan, osäkerheten om hur många man får 
vara och att man skall undvika samåkning - gjorde att Morgan ändrade upplägget. Det 
blev istället en utflykt till Mjörn i Alingsås kommun.


Morgan hälsande oss välkomna vid Nolhagaviken och vi började med en vandring på de 
stabila spängerna i Kongo. Kongo skall upplevas i maj månad när alla sångarna sjunger 
för full hals. Idag hörde vi ändå bofink, gärdsmyg, nötväcka, blåmes, talgoxe och en 
trummande större hackspett.


Morgonens dimma drog bort och solen kom fram och det var nästan vindstilla.


Vi gjorde några stopp längs Nolhgavikens strand och fick se en tofsvipa och några 
skrattmåsar. Vi upptäckte gräsänder och knipor. Vi vandrade vidare till fågeltornet där vi 
fick bättre översikt. Härifrån såg vi en gråhäger, skäggdoppingar, storskrak, krickor, två 
gråtrutar och en havstrut. Rätt som det var kom en ny flock med tofsvipor och plötsligt 
fem brunandshanar.




Nöjda med besöket i fågeltornet åkte vi vidare mot Brobacka och tog av mot Näset, en 
plats som ingen av oss i Fågelgruppen hade besökt förut. Efter en stärkande vandring 
kom vi fram till ett öppet fält omgivet av vatten på båda sidorna - den ena vätte mot 
Vikaryds gård och den andra sidan mot Östads bergtäkt.


På fälten upptäckte vi en skogsduva och en dubbeltrast. En nästan vit ormvråk vilade i en 
av alarna. Sånglärkor drillade och flög förbi. En gulsparv satt en stund i en knoppande 
sälg. Två tranor kom inflygande och landade inte långt från oss. Vi såg många storskrakar 
och knipor i vattnen på båda sidorna. En stor flock grågäss med någon kanadagås 
landade i en av dammarna vid Vikaryd. Vi spanade förgäves efter sträck med sångsvanar 
- men vi var ute en dag för sent. De sträckte förbi igår i massor. Däremot simmade ett 
knölsvanspar på Brobackasidan och ett sångsvanspar i dammen på Vikaryd. 


Kaffet och mackan smakade gott och vi tackade Morgan för en trevlig utflykt och 
uppskattade att han visade oss den fina spanarlokalen Näset.
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