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Då var det dags för första numret av Naturfoto i östra Blekinge! 

Hoppas det finns något här som kan inspirera till att åka ut och ta 

lite vinterbilder.  

Skulle du vilja bidra med några bilder och kanske en liten artikel 

i nästa nummer som kommer att vara färdig i månadsskiftet 

mars-april så maila materialet till mig med rubrik ”Artikel till 

NÖB nr 2-19. 

 

 

Vinterbesök i våra hamnar 
Så här års kan det vara lite knivigt att hitta roliga utflyktsmål för den 

naturintresserade. Naturen går fortfarande på sparlåga och med decimeterdjup 

snö och igenfrysta innerskärgårdar så kanske soffan och TV-utbudet lockar mera 

än att ta sig ut i kylan. Varför då inte ta en tur och besöka någon av de fina 

hamnar som vi har i länet. Här finns ofta en hel del att se som man inte annars 

kommer så nära. Dykänder som vigg, brunand och bergand brukar ses i eller i 

anslutning till hamnar med öppet vatten. Storskrak, storskarv och skäggdopping 

är andra vanliga inslag. Är man lite uppmärksam så kan man se någon havsörn 

som brukar ha för vana att spana av hamnområden. Vi tar här en titt på några av 

de hamnar som brukar vara väl värda ett besök vintertid. Ofta fungerar det bra 

att fotografera från bilen om man hittar några bra ställen att parkera på. En 

annan variant är att ställa sig intill/bakom någon sjöbod och invänta tillfället. 

 

Ekenabben –Sturkö 

Ekenabben hör till de hamnar som fortfarande används av yrkesfisket. 

Fågeltillgången här har denna vinter varierat en del likt det har i många av 

hamnarna p.g.a. den milda vintern. I området utanför hamnen och bort mot 

tjurköbron kan det ibland ligga stora flockar med dykänder och sothöns. Området 

har en hel del bodar man kan använda som skydd för att inte skrämma iväg 

skyggare änder. 

 

 



 

Några av sjöbodarna vid Ekenabben. 

 

Garpahamnen – Hasslö 

Tar man en tur ut mot Hasslö ska man också stanna till och spana av området 

kring bron. Under vintrarna håller det ofta till ett flertal havsörnar nära bron och 

man brukar kunna studera fåglarna både sittande på isen, om sådan finns, och 

flygande. Här håller det också ofta till ganska mycket sjöfågel som dykänder och 

sothöns. 

 Ute vid Garpahamnen har jag vid många tillfällen kunnat studera allt i från 

fiskande storskrakar och skäggdopping till den betydligt ovanligare rördromen 

som tillsammans med hägrar hållit till i vassruggen längst in i hamnen. Ofta går 

det mycket bra att fotografera från bilen här eftersom man kommer åt 

hamnbassängen från motsatta sidor. Det är bara att parkera där det ser mest 

lovande ut med avseende på ljuset och tillgången på fågel. Väl ute på Hasslö kan 

man också göra ett besök vid Sandviks badplats varifrån örn och skärsnäppor 

ofta siktas vintertid. Under vårvintern i mars kan man också här beskåda 

ejdersträcket. 

 



 

Garpahamnen på Hasslö några stenkast från Sandvik. 

 

 
Fiskande skäggdopping i vinterdräkt fotograferad i Garpahamnen. 



 

Övervintrande rördrom i vassen vid Garpahamnen. 

Handelshamnen Karlskrona och Saltö fiskhamn 

Lite beroende på isläget är det lite olika var man kan finna det rikligaste 

fågellivet här. Under vintrar med lite is så brukar det ligga mycket sjöfågel 

utanför bryggarberget och in mot Hästö. Säkra ställen är alltid i området kring 

färjelägret (Aspöfärjan), utloppet vid ”brohålan” (mitt emellan fängelset och 

bryggarberget) och området kring stumholmen. På andra sidan Trossö ligger 

Saltö fiskhamn som även det är ett fotomål som bör besökas om man är i 

Karlskrona.  

 
Vitvingad trut fotograferad i Saltö fiskhamn 



 

 

Gräsänder och smådopping utanför ”Brohålan” strax utanför handelshamnen. 

Bilden fotograferad från cykelbanan. 

 

Sandhamns hamn utanför Torhamn 

Under de lite strängare delarna av vintrarna då vi har is längs våra kuster brukar 

Sandhamn vara ett litet eldorado för fågelfotografen. Här kan det ibland ligga 

riktigt stora flockar av dykänder, främst i februari-mars. Skrakar, sothöns och 

övervintrande hägrar och storskarvar hör också till de vanligare inslagen. 

Havsörn ses ofta jaga över hamnområdet och intilliggande vatten. Här ute har jag 

fått några av mina bästa bilder på bergand, brunand och jagande havsörn! Under 

september -oktober är dessutom hamnen en ypperlig lokal för flyttande rovfåglar 

som gärna följer trädridån längs kusten i nord-sydlig riktning. 



 

En havsörn som har slagit en svärthona i Sandhamn 

 

 

 

Salskraken hör till en av mina verkliga favoriter när det gäller vinteränder! 

Sandhamns hamn kan vara ett bra ställe för att fotografera denna art. 

 

 



Förslag på andra hamnar som tillhör mina favoriter är Svanhalla hamn som är 

en liten hamn med vassområde som ibland hyser skäggmes och kungsfiskare 

vintertid, området vid Finskan på Tjurkö, Kristianopels hamn och ringmur 

samt Gö hamn med Millegarne badplats ett stenkast därifrån. Även området vid  

Torköbron kan vara riktigt fint om det inte är infruset.           Text o foto:Tony Svensson   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Text o foto:Tony Svensson 

Vad gör näbbmöss på vintern? 

Näbbmössen är faktiskt inte släkt med 

övriga möss utan står igelkott och mullvad 

närmare. De lever av insekter och maskar 

som de hittar med hjälp av nosen och de 

känsliga morrhåren. För det mesta jagar de 

på natten. På vintern går den inte, som 

igelkotten och hasselmusen, i dvala. I 

stället lever den i området mellan marken 

och snötäcket där den också kan jaga de 

insekter som också övervintrar på detta 

sätt. Här understiger temperaturen oftast 

inte 0 grader Celsius. Man kan också finna 

näbbmöss i källare och på vindar i våra 

hus. I Sverige har man hittat sex olika arter 

näbbmus. De vanligaste är vanlig näbbmus, 

dvärgnäbbmus och vattennäbbmus  

 

Näbbmusen lever på vintern i mellan- 

rummet under snötäcket. 

Naturfototipset 

Utnyttja diagonaler och få djup i bilden 

Att fotografera ett motiv rakt framifrån är 

inte särskilt ofta den bästa lösningen. Om 

man ändrar kameravinkeln en aning och 

kanske flyttar sig ett par steg kan det bli 

mycket bättre. Här har jag bytt kameravinkel 

och försökt utnyttja diagonalerna som 

vägkanten och kanten på trädtopparna ger. 

Genast får jag en djupkänsla som gör bilden 

klart intressantare och trevligare. 

 
Den här vinkeln gör bilden platt och tråkig. 

 

Här har jag skapat djup i bilden med hjälp 

av diagonaler. 

 



Kolla knopparna och känn igen träden 
Att fotografera trädknoppar under sen- och vårvinter kan ge vackra bilder med 

löfte om vår och värme. Att känna igen våra träd på sommaren då man kan 

studera bladen kan vara nog så svårt. På vintern och tidigt på våren får man ta till 

andra metoder. Det finns de som bara genom att titta på barken kan klara av att 

känna igen många arter men det ska vi inte gå närmare in på. Genom att studera 

knopparnas utseende kan man däremot ganska lätt lära sig våra vanligaste träd. 

På senvintern och några månader framåt är det en bra tid för detta. Passa på och 

lär dig hur våra vanligaste lövträd kan kännas igen under den kalla årstiden. Vill 

du veta mer rekommenderas boken trädens knoppar av Anders Rapp. Boken 

vänder sig till intresserade i alla åldrar och tar upp ämnet på ett roligt sätt. Här 

visar jag några av våra lövträds knoppar och dess kännetecken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al (klibbal) 

Alens knoppar har en violett ton och 

sitter på små skaft. 

Ask 

Asken har väldigt typiska svarta knoppar 

som sitter motsatta mot varandra. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asp 

Aspens knoppar är väldigt spetsiga och 

vassa i änden. 

 

 

 

Hassel  

Hasseln blommar tidigt på våren. De 

vackra hängena är hanblommor  med 

pollen. Knopparna är äggrunda och på 

kvisten sitter små körtelhår. 

 

 
Rönn 
Rönnens knoppar är mörkbruna till svarta 

men ger, p.g.a. att de är täckta med ljusa hår, 

ett grått intryck. 

 

 

Lönn 

Vinröda motsatta knoppar, utom den 

längst ut, är kännetecken för skogslönn. 



Naturfototipset 
Gå närmare! 

Ett nybörjarfel som är vanligt förekommande är att man inte går tillräckligt nära. Gå nära det 

du vill framhäva och välj en vinkel som verkligen visar det du först såg i motivet. Vid en 

strandpromenad en vinter såg jag en rad med istappar längs strandlinjen. 

  
Här står jag på det avståndet jag var när jag upptäckte motivet. Istapparna syns knappast 

och det ser mest ut som jag fotograferat en vy över vinterlandskapet. 

 
När jag skulle ta bild 2 så gick ända fram till istapparna och la mig ner för att kunna få en 

fotograferingsvinkel som verkligen framhävde mitt motiv. Jag zoomade ut till objektivets 

vidvinkligaste läge för att också få med bakgrunden och himmeln. 
 

Text o foto: Tony Svensson 



Vad äter sidensvansen när bären tar slut? 

Sidensvansen är en typisk barrskogsfågel som häckar ganska sparsamt i det 

nordliga barrskogsbältet – taigan. Under häckningssäsongen består födan av bär 

från undervegetationen men också insekter. Under vinterhalvåret, med början i 

oktober-november drar de ofta i större eller mindre flockar söderut i jakt på föda 

och flyger då vida omkring på sin födojakt. Vintertid utgörs födan av allehanda 

bär som rönn- och oxelbär, nypon, slån och enbär. Även kvarhängande frukt i 

våra trädgårdar är mums för sidensvansar. Beroende på tillgången på föda så 

varierar det väldigt hur mycket sidensvansar vi ser här nere i Blekinge. Denna 

vinter har vi inte sett så mycket sidensvans som vi kunde se förra vintern då det 

fanns betydligt fler här i Blekinge. När det är dags att ta nattkvist samlas de i 

något tätt träd exempelvis en tät tall och tillbringar där natten.  Man har sett hur 

de på vissa ställen samlas i villaträdgårdarna i täta thujabestånd eller 

cembratallar/silvergranar för att sedan när morgonsolen kommer åter ge sig ut på 

födosök. När våren anländer kommer de att lämna södra Sverige och ge sig av 

mot den nordliga taigan i Sverige, Finland och Ryssland.  

 
Sidensvansen är en typisk barrskogsfågel från norr som vintertid drar vida omkring i jakt på 

föda. 



Naturfototipset 

Den som spar han har… 
Inför varje vinter brukar jag i mån av tillgång plocka rönnbär och oxelbär för att 

sedan frysa in i ”portionspåsar”. Eftersom jag gärna fotograferar på någon av 

mina fågelmatningar så blir dessa bär ett välkommet inslag på menyn för många 

fåglar. Speciellt trastar, stenknäck och bo/bergfink verkar vara riktigt förtjusta i 

detta. När bären sinar i min frys blir det till att köpa äpplen som jag ofta delar på 

mitten. Här är några bilder från 2018 där bär och frukt står i centrum. 

 

 

 

 

 

  

 



 

Udda Änne översvämmat efter att stormen Alfreda passerat, 2/1 2019. 

Nästa, ännu fylligare, nummer av Naturfoto i östra Blekinge kommer i skiftet mars-april. 


