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2022-04-20.  Skår, Gökhem 

 

En femkilometersrunda i Skår är sannerligen inte fel, i varje fall inte om man är sugen 

på omväxlande natur i gammalt kulturlandskap, med vackra vyer och god förekomst 

av fågel… allt lite kännetecknade intressen för deltagarna i onsdagsgruppen - 18 st 

idag. 

   

En lite kylig morron – men strålande sol och ganska snart en temperatur omkring 10 

plusgrader och lite däröver…. 

Vi utgår från ett grustag, beläget på den ”nedre Klevavägen”, inte så långt från 

Björkelund - om det kan tjäna som orientering.   

Vi följer därifrån en skogsväg österut (uppåt mot Kleva/Mösseberg) genom ett 

skogsbälte med ömsom barr- och lövskog, ömsom åsar och ”surdrag” eller 

myrliknande sänkor …  eventuella förväntningar om att se skogssnäppa här infriades 

inte … synd nog… 
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Lite högre upp väl ute ur skogsbältet möter vi ett landskap med tydlig 

småbrukskaraktär, och vi närmar oss det egentliga Skår, med sina gårdar, Åsen, 

Hulegården m fl,  

 

Dessförinnan passerar man det område, som Sten D kan berätta, utgjorde en s k tå, 

dvs ett område med bebyggelse för de medellösa och allra fattigaste på sin tid. Av 

denna epok finns emellertid inte mycket kvar idag. 

I detta område ligger också ”Klassons kvarn”, med kvarndamm, kvarnfall och allt…. 

och här hoppades vi få se forsärlan,… tji fick vi…  

… men som kompensation fanns den svartvita flugsnapparen där, och i full färd med 

att lägga beslag på tillgängliga holkar… för flera av oss den första 

flugsnapparobservationen för säsongen.. 

 

                       

 

Apropå fågelobservatione,r som ju är det huvudsakliga skälet för våra samlingar, så 

har ju större delen av flyttfåglarna nu återvänt till våra breddgrader, och det märks ju 

tydligt i,både vad som kan ses och höras.  

I en grupp om ca 20 personer kan inte alla se eller höra allt, men alla kan se eller höra 

något, och sammantaget blir det då ändå många arter.  

Gransångare, lövsångare, bofink, gärdsmyg, gulsparv, rödhake, järnsparv, svartmes, 

koltrast, talltita, svartvit flugsnappare, nötväcka, ängspiplärka, stenknäck, röd glada, 

ormvråk, ringduva, dubbeltrast, göktyta och tofsmes är de arter som kom med i mina 

noteringar… men det kan ju ha varit fler… 
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Vartefter blir också fägringen i dikeskanterna alltmer påtaglig … 

 

        

 

Förutom att det var just under kaffepausen som Thomas B hörde, vad han med stor 

sannolikhet bedömde vara göktytan, bjöds vi idag också på en extra liten 

överraskning till kaffet, i form av en dröm, nämligen Birgitta L:s supergoda 

chokladdrömmar … hälften så goda kunde ju varit nog…    flera höjdpunkter på en 

gång om man så vill…. 

                                                   

Vi återvänder till utgångspunkten via byvägarna, genom ett landskap som påtagligt 

formats av landisen under istiden 
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Bonus… Sten Danielsson, som är en kännare av den här delen av Gökhem och Skår, 

berättar för oss andra om händelser, anekdoter och platser vi passerar…  t ex 

bautastenar,  tån i Skår, Nyckelängen - ett boställe, en gång beläget på en grusås som 

inte längre finns,  etc ….intressant. 

                                    

 

Slut 

 

//Evert 

 

 


