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Deltagare

Deltagarna med Audun och Jens vid vid landstigning i Skansbukta 24 maj. Origo ligger ankrad i bukten till vänster.
Expeditionsledning

Deltagare

Jens Abild, expeditionsledare
Audun Salte, guide och isbjörnsvakt.

Ulf Ahlquist
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Johan Eriksson
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Mart Marend
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MariAnn Westman

Delar av besättningen, under kapten Emil Heijels befäl, avtackas vid avslutningsmiddagen 24 maj.

Kontakt:
Arctic Adventures AS, Jens Abild
Postboks 480, 9171 Longyearbyen, Norge
info@arctic-adventures.no
I Sverige:

Mart Marend, mart@bokprojektet.se
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På framsidan:
Isbjörnshanen i Dunérbukta, 22 maj.
Origo förtöjd i iskanten vid Mohnbukta med en nyfiken
isbjörn som närmar sig, 21 maj.

Dagbok
Måndag 16 maj (dag 1)
De flesta deltagarna ankommer till Longyearbyen.
Under eftermiddagen besöker några av oss Svalbard museum och tar en tur i de närmaste omgivningarna med bil. Välkomstmiddag på Kroa.

Svalbardripa (fjällripa), Breinosa 17 maj.
Tisdag 17 maj Syttende mai! (dag 2)

Spetsbergsgås och svalbardrenar, Adventdalen 16 maj.

Dagen inleds med biltur inåt Adventdalen och
upp på fjället Breinosa ovanför gruve 7, samt utåt
förbi flygplatsen mot Björndalen.
Ombordstigning på MS Origo vid 16-tiden.
Färden inleds ut ur Isfjorden och söderut längs
kusten. Natt i isen i Van Mijenfjorden utanför
glaciären i Fridtjovhamna.

I Longyearbyen byggs skydd för ejdrarnas reden.
Adventdalen mot Helvetiafjellet 17 maj.

Praktejderpar, Longyearbyen 17 maj.
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Onsdag 18 maj (dag 3)

Torsdag 19 maj (dag 4)

Färden går söderut längs västsidan av Akseløya,
passerar mynningen av Van Keulenfjorden där vi
ser en ännu mestadels vit fjällräv. Vi möter MS
Freya som är på väg mot Longyearbyen. Fortsätter in i Hornsund. I Burgerbukta observerar vi
under en knapp timme en isbjörnshona (märkt
med nr 67 på baken och med sändarhalsband)
som vandrar längs stranden, sedan simmar hon ut
över öppet vatten.

Strax efter midnatt går vi i Zodiakerna i Burgerbukta och observerar isbjörnshonan som nu simmat över till motsatt sida.
Natt i isen i Brepollen. Vi följer sedan strandlinjen runt i Hornsund. Ser en ung valross i vattnet som nyfiket kommer nära zodiakerna. Ser
en storsälshona med unge på isen. Besöker den
polska polarforskningsstationen i Hornsund. Ser
där två fjällrävar och alkekungar i oräkneligt antal
flyga runt Fugelberget ovanför. Natt under gång
runt Sørkapp in mot Storfjorden.

Storsälskut, Hornsund 19 maj.
Fredag 20 maj (dag 5)

Isbjörn nr 67 åker kana, Burgerbukta 18 maj.
Vem är nyfiken på vem? Valrossmöte i Hornsund 19 maj.
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Spaning i strålande sol på färd norrut längs iskanten på västsidan av Storfjorden. Fin observation
från Origo av en storsälshona med unge på isen.
Spetsbergsgrisslor i tiotusental på vattnet utanför
Stellingfjellet. Går under dagen över Storfjorden
till Edgeøya. Framme på kvällen. Går i zodiakerna och ser valrossar på land och runt båtarna.
Spår av fjällräv och isbjörn.
Natt under gång norrut mot Freemansundet.

Spetsbergsgrisslor utanför Stellingfjellet 20 maj.
Lördag 21 maj (dag 6)

På morgonen två olika fina observationer av
ensamma valrossar på isflak i norra delen av
Diskobukta. Ser valrosskolonin vid Kapp Lee på
avstånd. Går in i ett halvvägs isfritt Freeman
sundet. Enstaka sälar och valrossar på isen. En
strömandhane flyger förbi i Freemansundet.
Fortsätter norröver mot Negribreen. Ser ett
stort isberg i bukten. Går sedan söderut längs
västsidan av Storfjorden. Ser två isbjörnar, hona
och hane, vandra över isen i bukten. Mestadels
sol och vackert väder.

Ismås, Dunérbukta 22 maj.

Söndag 22 maj (dag 7)

Åter på Origo vid halv tvåtiden efter nästan fem
timmar i zodiakerna med bland annat fina isbjörnsupplevelser av honan och hanen. Enstaka
vikaresälar på isen.
Natt i Mohnbukta där Origo förtöjt i iskanten.
Innan vi kryper till kojs kommer ännu en isbjörn
Valrossar, Bjørnbukta 20 maj.

Isformationer, Dunérbukta 22 maj.
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Negribreen 21 maj.
som lägger sig att sova på isen mindre än en kilometer från Origo. Efter frukost vaknar också
isbjörnen och vandrar efter några timmar bort
över isen.
Lämnar Origo i natthamnen vid 11-tiden och
följer kusten söderut i zodiakerna. Ser ett par
ismåsar nära, sittande på iskanten. I Dunérbukta
ser vi först en isbjörnshona och sedan en hane.
Båda på väg vandrande längs stranden.
Mellanmål med varm dryck och snacks i zodiakerna. Strålande sol. Sedan observerar vi isbjörnarna, framför allt hanen då den vandrar längs
stranden. Emellanåt tar han ett svalkande dopp i
havet och rullar sig sedan i snön. Har möjlighet
att se hanens vandring oavbrutet i omkring två
timmar. Åter på Origo efter nästan fem timmar.
Inspirerade av isbjörnen tar några av oss ett svalkande dopp i havet under en strålande sol.

Efter middagen när Origo lättat ankar och börjar gå ut ur bukten får vi syn på en knölval som vi
kan följa fint från Origo.
Natt på färd åter mot Isfjorden.

Knölval i bukten utanför Torellbreen 23 maj.
Tisdag 24 maj (dag 9)

Isbjörnsfotografering, Dunérbukta 22 maj.

Vid frukost är vi i höjd med Kapp Linné. Går in
mot Billefjorden i mestadels bleke på sjön.
Origo ankrar i Skansbukta. En sista tur med
zodiakerna och landstigning på båda sidor om
bukten. Ser en blåräv, från den ena båten ses den
ta en tretåig mås. Fina observationer på lunnefåglar och praktejder. Åter på Origo blir det före den
avslutande middagen en drink i kvällssolen uppe
på däck.
På kvällen återvänder Origo till Longyearbyen
där vi förtöjer utanför MS Freya som gjort sin
första tur i farvattnen runt Svalbard.
Natt ombord, förtöjda i Longyearbyen.

Måndag 23 maj (dag 8)

Natt på färd söderut längs västsidan på Storfjorden. Rundar Sørkapp vid frukosttid i hög dyning.
Frukosten går inte att duka, allt far omkring. Det
ligger en del drivis runt Sørkapp med enstaka
sälar ute på isen.
Passerar Hornsund vid lunchtid. Mestadels sol.
En del is utanför Hornsund men kapten Emil
finner en fin råk vi kan följa så vi inte behöver gå
så mycket i isen. På kvällen går vi i land på Torellkjegla. Smålomar och storlabbar flyger runt öarna
utanför.
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Blåräv, Skanssund 24 maj.
Onsdag 25 maj (dag 10)

Hemresa med flyg för en grupp mycket nöjda deltagare efter en minnesvärd vecka på MS Origo.

Fåglar och däggdjur
Fåglar
Spetsbergsgås, Pink-footed Goose (Anser brachyr-

hynchus) dagligen
Vitkindad gås, Barnacle Goose (Branta leucopsis)

dagligen
Stärtand, Northern Pintail (Anas acuta) ett par i

Adventdalen
Ejder, Common Eider (Somateria mollissima)

dagligen
Praktejder, King Eider (Somateria spectabilis)

enstaka, så gott som dagligen
Strömand, Harlequin (Histrionicus histrionicus) 

en hane 21 maj i Freemansundet.

Silvertärna, Arctic Tern (Sterna paradisaea) tre

observationer
Spetsbergsgrissla, Brünnich’s Guillemot (Uria

lomvia) dagligen på lämpliga lokaler i stora
antal
Tobisgrissla, Black Guillemot (Cepphus grylle)
dagligen
Alkekung, Little Auk (Alle alle) dagligen på lämpliga lokaler i mycket stora antal
Lunnefågel, Atlantic Puffin (Fratercula arctica)
först någon enstaka, i Isfjorden i större antal
Gransångare, Chiffchaff (Phylloscopus collybita sannolikt rasen tristis) ett ex 22 maj i Dunérbukta.

Alfågel, Long-tailed Duck (Clangula hyemalis)

enstaka observationer
Sjöorre, Common Scoter (Melanitta nigra) sex ex

förbiflygande 18 maj
Fjällripa (svalbardripa), Rock Ptarmigan (Lagopus

muta hyperborea) enstaka ex, mest i Adventdalen
Smålom, Red-throated Diver (Gavia stellata)

enstaka ex vid ett par tillfällen
Stormfågel, Northern Fulmar (Fulmarus glacialis)

ständig följeslagare
Större strandpipare, Ringed Plover (Charadrius

hiaticula) enstaka observationer
Skärsnäppa, Purple Sandpiper (Calidris maritima)

så gott som dagligen
Kustlabb, Arctic Skua (Stercorarius parasiticus)

enstaka observationer
Storlabb, Great Skua (Catharacta skua) enstaka

observationer, fler än kustlabb
Vittrut, Glaucous Gull (Larus hyperboreus) dagligen
Havstrut, Great Black-backed gull (Larus marinus)

ett ex 23 maj söder om Hornsund
Tretåig mås, Kittiwake (Rissa tridactyla) vanlig
Ismås, Ivory Gull (Pagophila eburnea) tre observationstillfällen av enstaka individer

Snösparv, Snow Bunting (Plectrophenax nivalis)

dagligen

Däggdjur
Fjällräv, Arctic Fox (Vulpes lagopus) nästan

dagligen, varav en blåräv i Skanssund
Isbjörn, Polar Bear (Ursus maritimus) sex, möjligen
fyra individer
Valross, Walrus (Odobenus rosmarus) dagligen runt
Sørkapp och Edgeøya
Storsäl, Bearded Seal (Erignathus barbatus)
dagligen runt Sørkapp och Edgeøya
Knubbsäl, Harbor Seal (Phoca vitulina) enstaka
Vikare, Ringed Seal (Pusa hispida) enstaka på
lämpliga lokaler
Svalbardren, Svalbard Reindeer (Rangifer tarandus
platyrhynchus) dagligen
Knölval, Humback Whale (Megaptera novaeangliae) en individ utanför Torellbreen 23 maj.
Stormfågel en ständig följeslagare på vår resa, 24 maj.
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Alkekungar, Fugleberget Hornsund 19 maj.
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