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Fra redaktionen 
 
Et kig i kalenderen fortæller, at for-

årstrækket så småt burde være startet, 

men kulden holder fuglene på sydli-

gere himmelstrøg. Et sikkert forårs-

tegn er årets første nummer af Havre-

vimpen, hvor vi som sædvanlig øn-

sker alle et godt nytår. Traditionen tro 

er der indlagt et girokort i bladet, 

hvor vi beder læserne om at indbetale 

75,00 kr. til dækning af en del af ud-

gifterne i forbindelse med trykning og 

forsendelse af bladet. Indtægtssituati-

onen for DOF-Fyn vil  de kommende 

år være noget usikker som følge af 

strukturreformen, så vi håber, at alle 

vil benytte girokortet. Som noget nyt 

kan man fra i år indbetale via net-

bank, så sparer man såvel gebyr som 

tur til posthus. På forhånd tak. 

 

Formandsberetning for 2005 
DOF-lokalafdeling Fyn. Ved formand Flemming Byskov. Forelagt 
generalforsamlingen den 8. februar 2006 

 
DOF fylder i år 100, hvad skete der 

så i den fynske lokalafdeling i året 

2005? 

 

Det glædelige 

Et nyt kæmpe vådområde på 113 hek-

tarer indviedes i december. Områdes 

hedder Føns Vang og det bliver Fyns 

næststørste sø næst efter Arreskov sø 

på 360 hektarer. I Føns Vang får vi et 

fantastisk nyt område for vand- og 

rovfugle. Stedet vil byde på kvalitets-

natur med gode oversigtsmuligheder. 

Det vil vare en rum tid før der er vand 

på, men når det er sket vil vi her få et 

eldorado for fuglene. 

Nørreballe Nor er nu efter et år 

med vand og allerede et flot fugle-

sted, der sammen med Tryggelev 

danner et meget stort landskabsele-

ment med en enestående natur. 

I lokalafdelingen arbejder vi på at 

et større område på Nørreby Hals bli-

ver sikret som fugleområde. 

Også skoven hvor glenten yngler 

prøver vi at få opkøbt for at sikre 

glenten et sikkert ynglested. 

Denne smukke rovfugl har svært 

ved at finde fodfæste for en ny be-

stand hos os på Fyn. Monnet er en 

lokalitet vi alle kender og værdsætter. 

Skydebanen er nu fjernet, og vi ar-

bejder på at sikre området for fremti-

den. På Firtalsstrand har vi fået til-

sagn om et fugletårn, en sag vi har 

arbejdet på i længere tid. Området 

kan således overskues uden at de ra-

stende fugle forstyrres. Meddelelsen 
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faldt på et naturrådsmøde på Æbelø i 

sommer. 

Lossepladsen på Seden Strand har 

via en arkitektkonkurrence fundet en 

flot løsning til gavn for de fynske og 

særlig Odense bys borgere. I vinder-

projektet er der skabt en flot landska-

belig løsning med hensyntagen til 

fuglelivet. I dommerkomiteen sad et 

af DOF-Fyns bestyrelsesmedlemmer. 

Også i landbrugskommissionen 

sidder nu en DN repræsentant, der 

også er med i vores bestyrelse. 

Denne position vil sikre at fugle-

nes sag bliver varetaget i en række 

vigtige sager i vores område. 

DOF-Fyns arbejde med en ny bog 

om Odense Fjord er nu en realitet. 

Layoutet er klar og pengene i alt 

80.000 er bevilget. Åge W. Jensens 

fonde kom med denne flotte julegave 

i dagene op til jul. Så er det noget 

værd at arbejde for fuglesagen. 

 

Det sørgelige 

Vi har i lokalafdelingen været invol-

veret i en række sager med gift udlagt 

mod rovfugle og Ravne. 

Den sørgelige statistik melder om 

20 forgiftede Musvåger og 2 Ravne, 

alle indsendt og undersøgt med bevis 

for partionforgiftning. Sagerne tilgår 

automatisk politiet. 7 fældede hejre-

reder midt i kolonien i Vornæs Skov 

alle med frisklagte æg blev dog 

standset, vel af sund fornuft.  2 Nat-

ugleunger smidt i en sø i Ringe havde 

hverken gift eller hagl i kroppen, fug-

lene er formodentlig ikke selv fløjet i 

søen og druknet sig. Svaner og Blis-

høns er bortskudt i yngletiden i en sø 

på Sydfyn for at give plads for ud-

sætning af ænder! Ulovlig jagt på 

Mågeøerne ved Bogense oven i købet 

i perioder hvor opsynsmanden er til 

stede. Jagtlovsovertrædelserne er 

mange, alt for mange hos os. Hvad 

gør politiet? – intet de har ikke tid, 

der skal jo afspadseres!  

Hvordan gik det så Slambassinet i 

2005. Vi fik jo området erklæret som 

§3-område i 2004. Ejeren ankede sa-

gen og der blev udarbejdet en rapport 

af Hedeselskabet. Rapporten viste, at 

der ikke findes liv i området, stik 

modsat af de oplysninger der findes 

på DOF-Fyn og DOF-basen, her fin-

des meget store mængder af fugle der 

både yngler og raster på sandfladerne. 

DOF-Fyn anker også, og vi dokumen-

terer med et meget stort talmateriale. 

Resultat: naturklagenævnet afgør sa-

gen med at påstå, at området alligevel 

ikke er §3-område, da der ikke findes 

noget liv her! 

 

Der er nok af opgaver hvis vi skal 

beskytte og bevare vore fugle og de-

res levesteder. 

 

Fremtiden 

Vi har været lokalafdeling i over 30 

år, Kurt og Søren har netop i dag sid-

det i bestyrelsen i 30 år, jeg har været 

formand i godt 15 år. Hvad skal der 

så ske i 2006 og i de næste 100 år? 

Visionerne vil vi høre mere om i 

løbet af 2006. Jubilæumsåret der alle-
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rede er i gang vil blive fejret med en 

række aktiviteter. Et jubilæumsskrift 

er under udarbejdelse, der vil ske en 

række aktiviteter henover året. Vi del-

tager lokalt med en række jubi-

læumsture og forskellige tiltag. På 

selve dagen i oktober har vi i besty-

relsen besluttet, at vi giver en gratis 

bus T/R til den store fest i København 

på Vega. Vi har meddelt at vi kom-

mer et halvt hundrede. Mere herom i 

Havrevimpen. 

DOF-Fyn vil i fremtiden stå over-

for større opgaver efter at amterne nu 

nedlægges i 2007, og den nye kom-

munalreform vil slå igennem. De ad-

ministrative byrder bliver langt større 

end hidtil. – Kort sagt, vi skal yde 

meget mere for at holde det samme 

niveau som i dag. Alene i Friluftsrå-

det der fremover deles i to på Fyn 

mod en enhed i dag, vil der blive 

dobbelt arbejde. Det vil sige 12 mø-

der om året og en række sager for to 

personer. Indtil videre har to fra be-

styrelsen meldt sig af nød. Der skal 

nye folk til, de sidste mange år har 

Finn Eriksen – årets DOF-Fynbo i 

2004 - varetaget fuglenes interesser i 

Friluftsrådet og udført et kæmpe ar-

bejde her. Stor tak til Finn. 

Hvordan bliver økonomien så i 

2006?  - og fremover?  Vi ved, at vi 

skal tælle for Fyns Amt for sidste 

gang. Og så er det slut med penge 

herfra, Tarup-Davinde – og Vigelsø-

tællinger fortsætter. 

I 2007 kender vi så ikke vores 

økonomiske muligheder. Godt, at vi 

har penge på bogen, så vi kan klare 

nogle år frem. 

Fuglestemmekurser starter i 

marts/april. Disse kurser er populære 

og var allerede overtegnet efter ca. 14 

dage. Til rovfuglekurset er der nu kun 

tilmeldt 6. 

Storturene til Polen og Bulgarien 

er udskudt til 2007. 

Til sidst skal jeg takke alle for 

opbakning og stor solidaritet i 2005, 

ikke mindst de folk, der år efter år 

tæller for amtet, uden dem ingen pen-

ge at drive foreningen for. 

 

Årets DOF-Fynbo : Niels Bomholdt 

Jensen 

 

Beretninger fra udvalgene 

Beretning fra Ekskursionsudvalget 

2005 

 

”Tidspunktet var genialt, da stedet er 

et af Fyns bedste træksteder vedrø-

rende rovfugle i efteråret”. Sådan 

starter en beretning i Havrevimpen 

fra en ekskursion til Knudshoved 11. 

september, skrevet af turlederen. Da 

den håbefulde leder samtidig havde 

arrangeret ringmærkning og sørget 

for, at turen var delt i to publikums-

venlige faser, ét for de morgenduelige 

og ét for (som han skriver diploma-

tisk videre) ”dem, der ville opleve 

trækket ved middagstid”, tror man, at 

alt er, som det skal være. Problemet 

var bare, at der var flere iscenesættere 

end deltagere, og endnu værre: fugle-

ne udeblev næsten også totalt. Beret-
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ningen ender da også med de sørgeli-

ge ord: ”Vi sluttede af kl. 14.00, da 

vejret blev mere og mere ulideligt”.  

Der er altså noget, der tyder på, at 

vi skal opføre os lige så moderne som 

fuglene, være ”omstillingsparate”, 

som det så smukt hedder på nydansk 

for at optimere udbyttet af en tur. Det 

gør vi sådan set også på enkelte ture 

hvert år, én ”Langtur til?”, der går 

uforudsigeligt fra mørk nat ud i det 

blå for at ramme det sted i landet med 

de bedste fugle lige netop den dag i 

januar. Eller i den anden ende af ka-

lenderen, hvor vejrprognoser gran-

skes nøje dagen før, således at der 

tages bestik af, hvilken kyst, trækket 

vil ramme lige netop den søndag. Det 

går som regel ret godt. 

Dog må vi sige, at de fynske del-

tagere normalt tager det i stiv arm, 

om der er regn eller blæst, fugle eller 

ej og ser ud til at hygge sig med tradi-

tionelle besøg på diverse øer, strand-

enge, søer og åer, som vore mange 

arbejdsomme turledere entusiastisk 

fremviser.  

Det kan selvfølgelig også gå op i 

en højere enhed som med en eksotisk 

ekskursion til Rügen sidst i oktober: 

mange deltagere, mængder af fugle, 

masser af solskin og gl. dansk - og 

ingen sauerkraut.       

 
Beretning fra DFW 

Med gennemsnitlig 275 - 300 daglige 

besøgende hører DFW til blandt de 

oftest besøgte fugle websider i Dan-

mark. Brugerne er flittige til hurtigt at 

indtaste deres mere specielle observa-

tioner, hvilket gør nyhedsværdien på 

observationerne altid er i top   

Teknikken omkring DFW har fun-

geret nærmest perfekt. Der har været 

nogle få udfald, hvor serveren der 

’hoster’ websiden har været ’nede’, 

men ellers har der ikke været de store 

tekniske problemer. 

 

I 2005 har der været flere konkurren-

cer, og de er uden tvivl også med til 

at skærpe interessen for at besøge 

DFW. Konkurrencen i 2005 var en 

kombination af mange indtastede obs 

og en vægtning af observationerne i 

form af bonuspoint for sjældne. Sidst 

på året introducerede vi DFW-Cup, 

hvor brugerne skal gætte en fugl. 

Princippet er ’vind eller forsvind’. 

Konkurrencen løber hen over årsskif-

tet, og vil ikke være afsluttet før hen 

på vinteren 2006. 

I 2006 går konkurrencen ud på, at 

brugerne kan gætte på hvilke 30 år-

sarter de selv finder i Fyns Amt. 

Sjældne arter, eller nye arter for am-

tet, giver naturligvis flest points. 

Holdet bag websiden har udført et 

stort stykke dagligt arbejde i det for-

gangne år – tak til alle for det . 

 

Beretning fra Havrevimpen 

Som sædvanlig udkom bladet med 4 

numre, hvoraf det ene var årsrappor-

ten med en gennemgang af de for-

skellige fuglearters forekomst i Fyns 

Amt i 2004. Lidt usædvanligt måtte 

årets sidste nummer udkomme i en 
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slankeudgave, der var ikke stof nok 

til de sædvanlige 60 sider. Folk er el-

lers gode til at bidrage med artikler til 

bladet, og vi har fra redaktionens side 

ikke mærket noget fald i interessen 

for at skrive til bladet. Lavvandet i 

artikelkassen til decembernummeret 

var formodentligt blot en tilfældig-

hed. En stor tak skal lyde til alle, der 

har leveret artikler til bladet og sam-

tidigt opfordrer redaktionen nye skri-

benter til at komme ud af busken. Det 

er umuligt at lave et vedkommende 

lokalblad, hvis der ikke kommer input 

fra folk, der har kendskab til, hvad 

der rører sig i amtets forskellige hjør-

ner. Traditionen tro har det knebet 

med at få til at bladet brugt til at ori-

entere medlemmerne om bestyrelsens 

arbejde eller blot elementer af dette. 

Redaktionen har haft et godt møde 

med bestyrelsen desangående, og vi 

håber, at vi i fremtiden kan få dækket 

dette stofområde bedre. Hvad det tek-

niske angår, står bladet i en over-

gangsfase. Trykkeren skifter maski-

ner og i den forbindelse skal bladet 

sættes op på en ny måde. I første om-

gang vil læserne forhåbentlig ikke 

bemærke dette, skulle det ske, håber 

vi, at det er fordi det bliver bedre, i 

modsat fald beder vi læserne bære 

over med eventuelle fødselsvanske-

ligheder. 

 

Referat af generalforsamlingen 
Af Michael Mosebo Jensen 

 

Der var et overvældende fremmøde af 

37 personer til årets generalforsam-

ling på Risingskolen, Odense, onsdag 

d. 8. februar. Formand Flemming By-

skov bød forsamlingen velkommen 

og foreslog Ivan Beck som dirigent. 

Det forslag tog forsamlingen godt 

imod, og efter alle formalier omkring 

indkaldelsen var konstateret lovfor-

melige, spillede dirigenten bolden til-

bage til formanden, så han kunne 

holde sin beretning. Det blev traditio-

nen tro en længere sag. Som afslut-

ning blev ”Årets DOF-Fynbo” kåret. 

Det blev i år Niels Bomholt for hans 

mangeårige store indsats i tællinger, 

som ekskursionsleder og i bestyrel-

sen. Han fik et gavekort til Naturbu-

tikken.  

Efter beretningen var der kom-

mentarer fra forsamlingen vedrørende 

fredninger. Der var spørgsmål om 

Slambassinets skæbne. Bestyrelsen 

svarede, at der ikke kunne gøres mere 

efter den seneste dom i sagen. Ejeren 

har fået lov til at fylde bassinet op, 

hvis det ønskes. Et opkøb af Monnet 

blev kommenteret. Det blev anført, at 

det var vigtigere for fuglelivet at få en 

øget græsning af området. Der blev 

spurgt ind til vores fugletællinger i 

lyset af den nye struktur. Der kunne 

kun svares, at vi ikke vidste, hvor det 

ville ende med amtstællingerne. 
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Flemming Byskovs opfordring til de 

fremmødte om at gå ind i arbejdet i 

Friluftsrådet blev støttet. Dog blev 

det samtidigt pointeret, at det var vig-

tigt at tage skridtet fuldt ud, at gå ind 

i bestyrelsen dér for at få indflydelse. 

Herefter blev beretningen godkendt. 

 

Regnskabet 
Ole Tønder uddelte regnskabet for 

2005 og gennemgik tallene. Regn-

skabet viste et overskud på ca. kr. 

30.000,-. 

Der var spørgsmål fra salen fra et 

medlem, der ikke kunne forstå, hvor-

for vi ikke brugte pengene. Svaret 

slog på den noget usikre fremtid, vi 

står overfor, nu da vores væsentligste 

indtægtskilde tilsyneladende bortfal-

der. Flere tilhørere bakkede op om 

denne politik. Der var desuden for-

slag om kun at sende Havrevimpen 

ud til betalende medlemmer, mens det 

også blev foreslået at lægge bladet på 

nettet. Det forlød dog, at det indtil 

videre er bestyrelsens agt ikke at be-

grænse medlemmernes læsetrang på 

den ene eller anden måde. Regnska-

bet blev godkendt. 

Budgettet 
Ole Tønder fremlagde budgetforsla-

get, der balancerer på et nulpunkt.  

Det blev ligeledes vedtaget. 

 

Valg 
På valg til bestyrelsen var Søren Bø-

gelund, Hans Rytter og Kurt Due Jo-

hansen. Der var ikke indkommet no-

gen forslag om modkandidater, så de 

blev valgt for endnu en periode.  

Ivan Beck blev genvalgt som revi-

sor med Per Bak som revisorsupple-

ant. 

 

Indkomne forslag 
Ingen. 

 

Efter dirigenten havde takket for god 

ro og orden, og formanden havde 

takket dirigenten for udførelsen af sit 

hverv, kom Erik Ehmsen på banen. 

Med en klo og et kranie underholdt 

han inspirerende om sit forhold til 

Havørnen, ligesom der kom mange 

fine faktuelle oplysninger om bl.a. 

fødevalg, jagtteknik og redebygning. 
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Hannen fra vores havørnepar mobbes af Gråkrage. Foto: Biofoto/Erik Thomsen. 
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Side (ca.) 9-ornitilogen 
Af Søren Gjaldbæk 
 

Som et nyt indslag i bladet vil vi i hvert nummer præsentere en vores aktive 

feltornitologer. Vi indleder meget passende med Årets DOF-Fynbo, Niels Bom-

holt. 

 

Niels er 53 år, og når han ikke kigger 

på fugle, passer han Dagli’ Brugsen i 

Ulbølle, der ligger knap 5 km fra en 

af Niels’ foretrukne lokaliteter, Nak-

kebølle Inddæmning, som besøges 

mindst en gang om ugen. Ellers er 

yndlingslokaliteterne Arreskov Sø og 

Langeland. Niels har kigget på fugle 

så længe han kan huske. Interessen 

opstod i drengeårene som almindelig 

videbegærlighed om de fugle, han 

kunne se omkring barndomshjemmet 

mellem Svanninge Bakker og Arre-

skov Sø. I dag rækker interessen langt 

ud over hvad der kan ses på Fyn. Rej-

ser til 58 lande verden over har givet 

en artsliste på 2072 hentet i lande 

som Botswana, Costa Rica, Indien for 

at nævne et par stykker. De 2072 arter 

rækker til en 18. plads på den danske 

liste over verdensarter. Listen over 

arter set i DK er på 309 arter, hvilket 

rækker til en mere beskeden placering 

og er udtryk for, at Niels kun sjældent 

deltager i jagten på nye DK-arter. 

2006 startede dog med et af de sjæld-

ne twitch til Ølsemagle Revle, hvor 

Østlig Kalanderlærke kom i bogen – 

måske et nytårsforsæt om at dyrke 

DK-listen lidt mere? 

Aktivitetsniveauet er på to dage om 

ugen, hvor først og fremmest Sydfyn 

og i sæsonen Langeland endevendes. 

Det giver selvfølgelig stor rutine, og 

af og til falder der noget særligt af. 

Niels har fundet mange sjældne fugle, 

hvor landets anden Iberiske Gransan-

ger nok er den fornemmeste. Den 

blev oven i købet fundet på bestilling. 

Niels hørte om Iberisk Gransanger fra 

en, der lige var kommet fra Sjælland, 

hvor landets første holdt til. Da Niels 

ikke kører efter hvad som helst, tog 

han i stedet til Svanninge Bakker og 

fandt sin egen et par dage efter!! El-

lers byder ædelartslisten (ædelart = en 

art man selv har fundet) på Hvidnæb-

bet Lom, Dværggås, Steppehøg, 

Damklire og Hvidvinget Terne – alle 

fundet på Fyn, det er der ikke mange, 

der kan matche. Fundet af Hvidvinget 

Terne gjaldt 7 fugle på Lyø i 70’erne, 

og det var DK-rekord indtil den fik et 

lille tryk opad (flere hundrede) under 

invasionen i 1997. Niels er ikke en 

mand man ser på trækobs i længere 

tid ad gangen – ”det har jeg slet ikke 

tålmodighed til”, studiet af vadefugle 

og kratlusk har førsteprioritet – især 

er Niels fascineret af de lange rejser 
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som småfuglene har tilbagelagt for at 

sidde og skulke i et fynsk krat. 

Mange vil kande Niels for hans 

store arbejde som turleder – ”det er 

mit bidrag til foreningslivet” – han 

kan godt lide at fortælle om de fugle, 

som man falder over. De fleste af tu-

rene er til de sydfynske lokaliteter – 

Nakkebølle Inddæmning, Syltemade 

Ådal, Bøjden Nor og Helnæs, men 

det er også blevet til en del fler-

dagsture til f.eks. Rügen, Vejlerne og 

Himmerland. Længste DOF-Fyn tur 

gik til Botswana.  

Vores ældre medlemmer kan må-

ske huske Niels’ gamle kowa-kikkert, 

der ikke var justeret ordentligt, så han 

måtte nøjes med at kigge gennem et 

af ”hullerne” – kikkerten blev holdt 

på højkant og brugt som teleskop. At 

dens tilstand skulle skyldes, at den 

var blevet brugt til at hamre en fugle-

kasse sammen benægtes af Niels. I 

dag gør den tjeneste i Bulgarien, hvor 

Flemming Byskov havde den med 

som gave under en af hans mange tu-

re derned. 

Jeg spurgte Niels om han havde 

en yndlingsfugl – forberedt på lidt af 

hvert fra en mand, der har set over 

2000 arter. ”Næh, det tror jeg ikke – 

måske Sumpmejse”. 

 

 

 
 

Niels med erstatningen for kowaen. Foto: Lilly Sørensen. 
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Sammenbrud i Ålegræssets udbredelse i Odense Fjord 
 - belyst ved antallet af rastende planteædende fugle 

Af Kurt Due Johansen 

Lavvandede fjorde og mange plante-

ædende vandfugle er noget der hæn-

ger uløseligt sammen. Så uløseligt, at 

de fleste ornitologer regner det for en 

selvfølgelighed, at der altid er mange 

fugle sådanne steder.  

Det er imidlertid langt fra nogen 

selvfølgelighed. Det hjælper ikke no-

get, at vandet er lavt, blåt og kønt. 

Der skal være noget under vandover-

fladen, som fuglene kan spise, ellers 

”gider” de ikke være der!  

I disse tider, hvor langt de fleste 

fjorde er overgødskede med nærings-

stoffer, er undervandsvegetationen 

forsvundet mange steder. Fjordbun-

dene er bare og golde! Og det smitter 

af på fuglelivet. Hvor der før var 

myldrende fuldt af rastende plante-

ædende fugle, er der mange steder 

næsten dødt! 

 

Egensedybet i Odense Fjord 

Egensedybet er den nordvestligste del 

af Odense Fjord. Egensedybet udgør i 

dag ca. 1.400 hektar, mod de ca. 

2.000 hektar det udgjorde før de 

mange inddæmninger der er foretaget 

her. 

Bortset fra selve Egensedybet, der 

har givet området sit navn, er området  

særdeles lavvandet, med dels store 

arealer der blotlægges ved lavvande, 

dels store arealer med dybder fra 0,5 

til 1 meter.  

Der har i Egensedybet sandsynligvis 

vokset store bevoksninger af under-

vandsplanter, især Ålegræs, lige siden 

afslutningen af istiden. 

 Den første, der beskriver Åle-

græsset, Hofman-Bang i 1800-tallet 

(se bl.a. Havrevimpen 2003/2). 

Strandjægere, der har drevet jagt i 

Egensedybet i perioden 1920-1980, 

har overfor forfatteren til denne arti-

kel beskrevet de store fuglemængder i 

Egensedybet samt forudsætningen 

herfor, nemlig store mængder Åle-

græs.  

Indtil 1992 var der stadigvæk flere 

hundrede hektarer bevokset med Åle-

græs i Egensedybet. Ålegræsset vok-

sede fra vanddybder på ca. 0,5 meter 

og ud på dybere vand. Ålegræsset 

stod på de centrale dele af Egensedy-

bet frisk grønt. Langs selve den dybe 

del af området, Egensedybet, helt in-

de fra pumpestationen ved Fjordmar-

ken, var Ålegræsset imidlertid meget 

bevokset med småalger, der gjorde, at 

det virkede ”snasket”. Sådanne alger 

kaldes epifytter og er tegn på mange 

næringsstoffer i vandet. 

Fra sommeren 1992 skete der no-

get i Egensedybet. De lokale strand-

jægere kom med foruroligende nyt. 

Ålegræsset forsvandt fra store dele af 

området. Vi andre, der endnu ikke 

havde set dette fænomen med vore 

egne øjne, skulle snart se det på fug-
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lene. For fugletallet raslede nemlig 

ned, men mere herom senere. 

Der var dog stadigvæk Ålegræs i 

området, nemlig på vanddybder mere 

end 1 meter. Det kunne bl.a. under-

tegnede konstatere ved at sejle rundt i 

området først i 1990’erne.  

Men, i løbet af 1990’erne for-

svandt Ålegræsset fra endnu større 

dele af Egensedybet, og i 1997-98 

reduceredes Ålegræsset endnu en-

gang, for så stort set at forsvinde helt 

i løbet af de kommende år. 

I dag er der stort set ikke Ålegræs i 

Egensedybet! 

Der er altså nu gået 13 år siden 

den første store reduktion af Ålegræs-

set i Egensedybet. Vi var mange der 

håbede på bedring, men det modsatte 

er sket! Ålegræsset er IKKE vendt 

tilbage. 

 

Hvad betød reduktionen af Ålegræs 

for fuglene 

I det følgende vil tilbagegangen i 

Ålegræssets udbredelse i Egensedy-

bet blive belyst ved hjælp af fugletæl-

linger. 

Fyns Amt blev i mange år ved med 

at påstå, at Odense Fjord havde det 

bedre og bedre. Det var bare ikke rig-

tigt. Ålegræsset er nemlig et godt ba-

rometer på, hvordan fjorden har det. 

Intet Ålegræs i en fjord er en usund 

fjord. Det kunne Fyns Amt have for-

visset sig om ved at foretage ukom-

plicerede fugletællinger! 

 

 

 
 

Udbredelse af Ålegræs i Odense Yderfjord (mørkeste område) i 1983 
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Udbredelse af Ålegræs i Odense Yderfjord (mørkeste område) i 2004 

 

Knopsvane 

Knopsvanen var indtil 1991 en særde-

les talrig raste- og ynglefugl i Egen-

sedybet. Knopsvanen forekom hele 

året i store antal og lokaliteten var af 

international betydning for arten.  

Umiddelbart ser det ikke ud til den 

store reduktion for Knopsvane i 1992 

efter sammenbruddet i udbredelsen af 

Ålegræs på de lave vanddybder. De-

ler man forekomsten af Knopsvaner 

op i 2 perioder - (1.1.-31.12) og 1.9.-

31.12, ser man, at antallet alligevel 

falder. Det hænger sammen med, at 

der efter svanernes fældning, som 

stort set slutter med slutningen af au-

gust, sker borttræk af Knopsvaner på 

grund af den nu mindre føde. 

 

 

Antallet af Knopsvaner indtil fældeti-

dens afslutning er vedvarende højt 

indtil 1999. Årsagen er sandsynligvis, 

at Knopsvanerne stadig har kunnet 

fouragere på Ålegræs på de dybere 

afsnit af Egensedybet. 

Som bekendt har Knopsvanen en 

lang hals, og kan nå Ålegræs på rela-

tiv store dybder. 

Efter fældetiden falder antallet af 

Knopsvaner til under 1.000, bortset 

fra 1996, hvor antallet ligger på op til 

1.200 Knopsvaner. Det generelle fald 

i antallet skyldes igen fødemangel 

efter ophør af fældetiden. 

Den helt store nedgang i antallet af 

Knopsvaner, herunder også i fældeti-

den sker fra 2000, hvor der maksimalt 

ses i omegnen af 400 Knopsvaner i 
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fældetiden, og uden for fældetiden 

under 100 fugle.  

Senere sker det helt store sam-

menbrud i rastebestanden, idet der fra 

2003 ses maksimum 35, henholdsvis 

61 fugle for året som helhed.  

Sammenbruddet er nu totalt. Der er 

mange dage, hvor der ikke ses en 

eneste Knopsvane i Egensedybet. En 

stor epoke med en lokalitet af interna-

tional betydning for Knopsvane, er 

slut! 
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Knopsvane, maksimumforekomst i perioden 1.1-31.12 i årene 1990 til 2004 
 

 

Knopsvane, maksimumforekomst i perioden 1.9-31.12. i årene 1990-2004 
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Knopsvaner i Odense Fjord, januar 1980. Foto: Biofoto/Erik Thomsen 

 

Blishøne 

Blishønen forekom før Ålegræs-

sammenbruddet med op til 14.500 

fugle rastende i Egensedybet. Det 

gjorde lokaliteten til en lokalitet af 

næsten international betydning. 

Efter reduktionen i Ålegræssets 

udbredelse i 1992, skete der et fald til 

det halve antal fugle. Det svarer 

egentlig pænt til, at Ålegræssets ud-

bredelse halveredes! 

Ud fra rasttallene for Blishøne ser 

det ud til, at det næste sammenbrud i 

udbredelsen af Ålegræs i Egensedy-

bet sker i 1996 eller 1997. Der sker 

nemlig et yderligere kraftigt fald fra 

1996 til 1997, et fald fra knap 4.000 

fugle til langt under det halve i 1997.  

Efter en mindre stigning i 1998 i 

antallet af rastende Blishøns, falder 

antallet igen successivt indtil der i 

2002 stort set ikke raster Blishøns i 

Egensedybet længere. De senere år 

har der maksimalt været 100 Blishøns 

i Egensedybet! 
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Blishøne, maksimumforekomst i perioden 1.1.-31.12. i årene 1990-2004 

 

Knortegås 

Efter jagtfredningen af Mørkbuget 

Knortegås fra 1972, steg antallet af 

rastende Knortegæs i Egensedybet 

stille og roligt til i slutningen af 

1980erne at omfatte op til 1.380 fug-

le.  

Dermed var Egensedybet én af de 

vigtigste efterårs- og før-vinterraste-

pladser i Danmark, uden for Vadeha-

vet. 

At opleve de store flokke af ra-

stende Knortegås var en af de store 

oplevelser i Odense Fjord. 

Efter halveringen af Ålegræssets 

udbredelse i 1992, mere end halveres 

rastebestanden af Mørkbuget Knorte-

gås i Egensedybet. 

Frem til 1998 svinger antallet mel-

lem 300 og godt 500 fugle. De ca. 

700 fugle i 1998 skyldes en enkelt 

stor rasteforekomst.  

Det helt store sammenbrud i bestan-

den af rastende Mørkbuget Knortegås 

i Egensedybet sker fra 1999, hvor be-

standen ryger helt ned under 100 fug-

le. Fra 2002 er rastebestanden helt i 

bund, og der iagttages slet ikke ra-

stende Knortegås i 2003. I 2004 ses 

enkelte fugle. 

 

Hvad skete der efter 1992 med de 

Mørkbugede Knortegæs i Egense-

dybet 

Umiddelbart skete der det, at knorte-

gæssene i stigende antal gik på land 

for at græsse. Der sås således græs-

sende fugle ved Hofmansgave på 

halvøerne Vigsnæs og Flyndernæs.  

Denne græsning på land skete, så 

længe der var lidt Ålegræs tilbage i 

Egensedybet. Men, da det sidste Åle-

græs forsvandt, forsvandt også knor-

tegæssene, selv om de havde mulig-
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hed for at græsse i området stadig-

væk.  

Det tyder på, at fouragering på 

Ålegræs er mere profitabelt end fou-

ragering på vedvarende gødet græs 

eller på vintersæd. Den samme iagt-

tagelse har gåseforskeren Preben 

Clausen gjort på jyske lokaliteter.

  

 

Knortegås, maksimumforekomst i perioden 1.1.-31.12. i årene 1990-2004 

 
Opsummering for Knopsvane, Blishøne og Knortegås i Egensedybet 

 

Før Ålegræssets eliminering fra 

Egensedybet, kunne der raste totalt 

18.000 vandfugle, fordelt på Knop-

svane, blishøns og knortegæs i Egen-

sedybet. Dertil skal lægges svømme-

ænder. 

Med Ålegræssets forsvinden, for-

svandt disse 3 planteædende fuglear-

ter stort set totalt. 

Efter en halvering af Ålegræssets 

udbredelse i 1992, blev blishøns og 

mørkbuget knortegås straks reduceret 

i antal. Knopsvanen holdt sig noget 

længere i området, fordi den med sin 

lange hals kunne udnytte de forekom-

ster af Ålegræs, der stadig var i om-

rådet. 

Efter at Ålegræsset yderligere re-

duceredes i forekomst 1997/98, redu-

ceredes forekomsten af de 3 plante-

ædende fuglearter yderligere, for i 

2002 alle, at være forsvundet som re-

gelmæssige rastefugle. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
4



 19 

 
 

Knortegås. Foto: Biofoto/Erik Thomsen. 

 

Generelt om Ålegræs 

Almindelig Ålegræs (Zostera marina) 

er en blomsterplante med 20-120 cm 

lange, grønne blade. Ålegræsset for-

merer sig enten ved rodskud eller ved 

kønnet formering. Der findes en min-

dre Ålegræs-art, Dværgålegræs 

(Zostera noltii). 

Almindelig Ålegræs er kendt fra 

hovedparten af landets kyster, hvor 

det vokser fra ca. 0,5 meters dybde til 

5-6 meters dybde, alt efter lysforhol-

dene. 

Om efteråret afkaster Ålegræsset 

en del af sine blade, som da driver i 

land og danner de bekendte ”tangvol-

de”. 

Ålegræsset var tidligere vidt ud-

bredt langs stort set alle danske ky-

ster. På grund af en epidemi hos Åle-

græsset i 1930erne forsvandt Åle-

græsset mange steder i de danske far-

vande.  

Fraværet af Ålegræsset ud for vore 

kyster var i høj grad med til at om-

forme kysterne. Tidligere havde de 

vajende og duvende Ålegræsbede 

holdt på havbunden og beskyttet ky-

sterne mod erosion. Nu da Ålegræsset 

var væk, skete der en øget materiale-

transport og kysterosion. Blandt andet 
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regnes mange af de øer der blev skabt 

i 1930erne, f. eks. Mågeøerne ved 

Bogense for at være Ålegræskatasto-

fens værk. 

I løbet af 1940’erne vendte Åle-

græsset tilbage igen mange af de ste-

der, hvor det tidligere fandtes. Ud-

bredelsen blev dog aldrig så stor som 

tidligere og Ålegræsbedene heller ik-

ke så store. 

Fra 1960’erne til vore dage er der 

igen sket en stor tilbagegang i udbre-

delsen af Ålegræsset, denne gang på 

grund af menneskeskabte årsager. Det 

stigende forbrug af gødning til dyr-

kede marker etc. har ført til over-

gødskning af vore farvande – den så-

kaldte eutrofiering.  

Det har ført til, at Ålegræsset 

mange steder er forsvundet eller re-

duceret i udbredelse, på grund af 

uklart vand, konkurrence fra alger der 

favoriseres af de mange næringsstof-

fer eller begroning på Ålegræsset 

med de såkaldte epifytter (epifyt = 

gro/vokse på). 

Tilbagegangen i udbredelsen af 

Ålegræs har i mange fjorde ført til 

alvorlige tilbagegange hos rastende 

og ynglende vandfugle, f. eks. i Lim-

fjorden, Mariager og Randers Fjorde, 

Nissum Fjord – og altså også i Egen-

sedybet, Odense Fjord. 

Tilbagegangen hos Ålegræsset er 

en af de største udfordringer i dansk 

natur at vende til en fremgang = til-

bagevenden. 

 

 

Hvor kommer næringsstofferne i 

Egensedybet fra? 

Der er 3 hovedkilder til næringsstof-

ferne i Egensedybet: 

 

1) Fjordmarken og dens opland 

2) Hofmansgave og oplandet her 

3) Hofmansgaves renseanlæg 

 

Fjordmarken, som er et inddæmmet 

areal på ca. 550 hektar, har et opland 

på ca. 4.500 hektar (45 km2). 

Fra dette dyrkede areal udvaskes 

der kvælstof og fosfor som på andre 

dyrkede marker. Der er stort set ingen 

enge, der ellers kunne virke som et 

filter for næringsstofferne. Nærings-

stofferne kommer med drænvandet. 

Drænvandet løber direkte fra drænrø-

rene ud i de mange afvandingskana-

ler, hvor det bringes til Fjordmarkens 

pumpestation, eller til landvandskana-

len. Her pumpes eller løber det af sig 

selv ud i Egensedybet 

Fra Fjordmarkens opland kommer 

der mange tons næringsstoffer (op 

mod 100 tons kvælstof?). 

 

2) Der findes 2 pumpestationer på 

Hofmansgave. Oplandet er ukendt, 

men skønnes til nogle hundrede hek-

tar. 

Fra dette dyrkede opland kommer 

der også mange tons kvælstof, idet 

der heller ikke er nogen vådområder, 

hvori kvælstoffet kan omsættes til 

frit, og uskadeligt kvælstof. 
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Udover udvaskningen af næringsstof-

fer fra landbruget fra disse 2 hoved-

kilder, udvaskes der næringsstoffer 

fra ikke kloakerede boliger i det åbne 

land via dræn og afvandingskanaler. 

 

3) Ved foden af Enebærodde ligger et 

biologisk renseanlæg, som servicerer 

et par tusinde sommerhuses spilde-

vand. 

Der udvaskes ifølge tal fra Otterup 

Kommune ca. 1 ton kvælstof og ca. 

80 kg fosfor. 

Tallene lyder umiddelbart ikke af så 

meget, dog er tallet for fosfor er rela-

tiv højt.  

Desuden må det betænkes, at ud-

ledningen sker til et meget sårbart 

vandområde, nemlig den lavvandede 

bugt ved Hofmansgave (den gode va-

defuglerasteplads). Her udledes næ-

ringsstofferne især i den periode, 

hvor der er størst biologisk aktivitet. 

Tidligere var her fin sandbund 

med Ålegræs og Havgræs. I dag er 

her en nøgen, mudret bund. 

 

Løsninger? 

Det er klart, at noget må gøres for at 

forbedre vandkvaliteten i Egensedy-

bet. 

Der fokuseres i øjeblikket meget 

på udlægning af vådområder og ren-

seforanstaltninger på spildevand og 

drænvand fra Odense Å-systemet. 

Det er udmærket for den øvrige 

Odense Fjord.  

Men, for Egensedybet, som er et 

”selvstændigt” farvandsafsnit, som 

kun i ringe grad berøres af Odense Å-

vandet, som i stedet transporteres ad 

de dybe render i fjorden, ud af Gabet, 

hjælper det ikke meget. 

Egensedybet er et selvstændigt 

farvand med sin egen betydelige foru-

rening. 

Det er denne egen-forurening der 

skal fokuseres på, når vi skal have 

forbedret forureningssituationen. 

Der er flere måder at få forbedret 

forureningssituationen på: 

 

 Udlæg af vådområder (hvor der 

er en markant forskel mellem 

højere jord og lavbundsarealer-

ne) 

 Efterafgrøder 

 Mindsket tildeling af gødning 

 Opsporing af særlige risikoom-

råder for udvaskning 

 Kloakering af ejendomme i det 

åbne land 

 Flytning af renseanlæggets ud-

løb til Kattegat 

 

Uden at gå i detaljer, skal her peges 

på genetablering af en række vådom-

råder i de mange inddæmmede arealer 

og øvrige lavbundsområder. Ved at 

lade vandet stå og ”soppe” i disse 

vådområder opnår man at det for 

fjorden skadelige kvælstof omsættes 

via den såkaldte denitrifikation til 

uskadeligt kvælstof. Desuden opnås 

den ekstragevinst at der bliver nogle 

fremragende våde områder til fugle-

ne. 
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Hvordan er Egensedybet klassifice-

ret i regionalplan etc. 

I regionplanen er de vandområder, 

der modtager spildevand, klassificeret 

efter den tilstand, som Fyns Amt har 

vedtaget de skal nå. Egensedybet er 

placeret som: Referenceområde for 

naturvidenskabelige studier. Det be-

tyder, at området skal være så godt 

som uberørt af menneskelige aktivite-

ter. Problemet med regionplanens 

målsætning er, at der ingen tidsram-

me er. Det vil sige, at planen ikke si-

ger noget om, hvornår Egensedybet 

skal opnå denne fine målsætning. 

Det såkaldte vandrammedirektiv, som 

EU-landene har vedtaget, opererer 

med god og høj økologisk målsæt-

ning. I modsætning til regionplanen 

skal områderne opnå vandrammedi-

rektivets målsætning senest i 2015. 

Der er dog mulighed for fristforlæn-

gelse. 

Vi må sætte vores lid til vandram-

medirektivet. Følges dette direktiv, er 

der god chance for at Ålegræsset 

vender tilbage til fjorden. 

 

 

Fuglekursus på Folkeuniversitetet 
 

Folkeuniversitetet i Odense afholder dette forår fuglekurset ”Fuglene i Dan-

mark med Tim Hesselballe Hansen. Kurset forløber over fire aftener 21/3-2/5 

og henvender sig til ”begyndere og lettere øvede”, som gerne vil lære de mere 

almindelige danske fuglearter at kende. De fire aftener vil omhandle 

 

 De danske rovfugle 

 Andefugle 

 Havens fugle 

 Småfugle og fuglesang 

 

På dette tidspunkt kan fuglene høres alle vegne. De fleste høres om morgenen, 

men andre kun om natten – hvorfor egentlig det? Lær lydene at kende; med lidt 

tips og tricks er det ikke så svært endda! 

De fire aftener vil omhandle de danske rovfugle, andefugle, havens fugle 

samt småfugle og fuglesang. 

Der vil desuden blive arrangeret to ture i felten, og tidspunktet for disse af-

tales på kurset. 

Læs mere om kurset på nedenstående link om tid, pris og tilmelding: 

http://www.sdu.dk/Folkeuni/Program/Naturvidenskab/F%202006/6087-2.htm 
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Hvor alpekragerne vender 
Af Helle Hjorth 
 

Ved lyden af en Alpekrages metalli-

ske ”viuuv” vågner jeg i verdens 

mindste rum med hovedet næsten ude 

af vinduet. Huset er Cape Clear Bird 

Observatory.  

Udsigten over den lille havn, en 

skifergrå klippeside og et solbeskin-

net, myldrende krat er prægtig. Atlan-

terhavsluften lokker til aktivitet og 

kratlusk. I køkkenet nedenunder rum-

sterer Stephen Wing, ringmærker og 

leder af Cape Clear Bird Observatory 

på Clear Island, en 5 x 1,5 km stor ø i 

det yderste, sydvestlige Irland. Ste-

phen har været tidligt oppe for at åb-

ne de syv-otte net, som han har ståen-

de rundt omkring på øen. De seneste 

dage har han forsøgt at få en Skov-

spurv i nettet. En sjælden gæst på dis-

se kanter. 

 

 
 

Færgehavnen på Clear Island. Den hvide bygning i baggrunden er Cape Clear 

Bird Observatory. 
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I grotterne yngler bl.a. Topskarv, Tejst og Klippedue. 

 

45 års observationer 

Fuglestationen på Clear Island blev 

oprettet allerede i 1959, og med log-

bøger for 45 år har man et enestående 

materiale, som Wing i sine få ledige 

stunder skriver ind, så materialet lig-

ger digitalt. Han er nået tilbage til 

1978! Fuglestationen drives af Bird-

watch Ireland. 

Hverken tidligere eller dagsaktuel-

le observationer er tilgængelige på 

internettet, men man håber, det vil 

være muligt fra 2006. 

Grunden til, at man i sin tid valgte 

at lægge fuglestationen på Clear Is-

land, er et enestående havfugletræk, 

samt at sjældenheder forvilder sig 

hertil over Atlanten fra USA og fra 

Sydeuropa.  

Fuglestationen har tre værelser, 

som man udlejer til ”ornitologer og 

andre.” Men helst ikke ”andre”, suk-

ker Stephen Wing lidt opgivende. 

”Almindelige turister er mere kræ-

vende, men her er self catering og in-

gen særlig service”. Wing liver dog 

op, da han fortæller om nogle meget 

hyggelige danske ornitologer, der be-

søgte øen i to uger i 1998. ”Clear Is-

lands fodboldhold tævede dem 8-5; 

det var rigtig skægt!” 

 



 25 

Søvnige sæler 

Fuglestationen afholder forskellige 

kurser: Der er birdwatching for be-

gyndere og som noget nyt et kursus i 

digital fuglefotografering. Over 

sommeren gælder det ”Birds, Bees 

and Flowers”, for øen har med sit 

ekstensivt drevne landbrug og det 

milde klima en meget rig flora og er 

berømt for sine mange sommerfugle-

arter. 

På et havtrækkursus i september 

ligger deltagerne højt på klipperne og 

krydser af: Almindelig Skråpe, Lille 

Stormsvale, Mallemuk, Ride, Sule, 

Tejst. En sidegevinst er passerende 

hvaler, delfiner og Marsvin. Selv så 

jeg i maj en Vågehval i mageligt tem-

po ind gennem sundet. Måske som 

den første af mange hvaler, der bru-

ger sommeren til at fouragere om-

kring det sydlige Irland. I kystens 

mange klippesprækker, hvor havet er 

roligt, ligger ofte Spættede Sæler, kæ-

lent roterende i vandet. Man kan sid-

de oppe på klippekanten og se lige 

ned i deres dybsorte øjne, når de do-

vent ruller rundt og sender søvnige, 

men opmærksomme blikke opad.  

Clear Island huser ingen uglearter, 

og af rovfugle yngler kun Vandrefalk, 

men til gengæld sædvanligvis med tre 

par. Øen vrimler med Stenpikkere, 

Sortstrubet Bynkefugl og en mørk 

variant af Jernspurv. 
 

Loops i atlantisk luft 

Tilbage til Alpekragen. I Nordeuropa 

holder den kun til på nogle af de bri-

tiske øers vestlige kyster. Jeg så den 

på øen Islay i Skotland, jeg så den på 

klipperne i gribbekolonien i Monfra-

güe i Spanien, og nu her på Clear Is-

land. Den rødlistede charmetrold yng-

ler på stejle klippesider og søger føde 

ved energisk at kradse insekter og 

smådyr ud fra græstørv eller gamle 

kokasser i græsområderne oven for 

klipperne. Når alpekragen ikke spad-

serer rundt på klippeafsatser eller ba-

lancerer på skrå græsarealer, foretager 

den akrobatiske luftøvelser med loops 

og styrtdyk, hvorunder man tydeligt 
ser, at både næb og ben er blodrøde. 

Fascinerende at se småflokke af alpe-

krager hvirvle rundt mellem himmel, 

hav og klipper. 

 

 
 

Det lykkedes at komme ganske tæt på 

alpekragen, som her balancerer ele-

gant rundt. 

 

Under sejlturen fra fastlandet passerer 

færgen et fiskefyldt område, hvor en 

flok Suler som missiler plumper i 

vandet.  
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Ved indsejlingen til den lille havn, 

hvor fuglestationen ligger, og hvor 

færgen fra Baltimore på fastlandet 

lægger til, er nogle store grotter, hvor 

Skarv, Topskarv, Tejst og Klippedue 

yngler. Skarverne ekkoer sære lyde 

ud over havnen, og fra toppen af en 

lygtepæl underholder en Sangdrossel 

fra tidligt til sent.  

I princippet kan man sætte sig på 

bænken foran fuglestationen og se alt: 

Søpapegøjer, Alpekrager, Ravne, 

Vandrefalke; men øens panoramaud-

sigter over stejle kyster og det 

solglitrende Atlanterhav lokker til 

dejlige vandreture, skrålende: ”On a 

Clear Day, You Can See Forever..”. 

 

 
 

Alpekragens rige på Cape Clear Island. Klipperne, der går lodret ned i Atlan-

terhavet, er en passende kulisse. I baggrunden skimtes Fastnet Fyret, også kal-

det ”The Teardrop of Ireland”, fordi det var emigranternes sidste glimt af 

hjemlandet. 
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Praktiske oplysninger om Cape Clear Island 

 

For at komme til Cape Clear Island kan du tage fly 

til London eller Dublin og videre til Cork i det syd-

vestlige Irland. Bus fra Cork via Skibbereen til Bal-

timore, hvor der 3-4 gange om dagen sejler færge til 

Clear Island. www.capeclearferry.info. 
 

Cape Clear Bird Observatory er bemandet fra omkring 

1. marts til slutningen af oktober. For overnatning, 

bestil direkte hos Birdwatch Ireland, Mr. Declan Mur-

phy, tlf. 00353 12819878 (Mr. Murphy taler med en 

voldsomt irsk dialekt!).  

Eller e-mail:dmurphy@birdwatchireland.org. 

 

Overnatning koster 18 Euro pr. person pr. nat. Selv-

husholdning. 

 

De 5 dage lange kurser koster 195 Euro, uden ophold 

og forplejning.  

Se nærmere på www.birdwatchireland.ie.  

 

Cape Clear Island har 3 private B&B´s, et lille van-

drerhjem og en enkelt købmandsbutik med et lille dag-

ligvareudvalg. Butikken rummer også en udmærket spi-

seafdeling med rustikke irske retter. Der er flere 

gemytlige pubber og restauranter, men nogle har kun 

åbent i højsæsonen. Se øens hjemmeside www.oilean-

chleire.ie. Her finder du også et kort over øen. 

 

P.g.a. nærheden til Golfstrømmen er klimaet mildt, 

men ofte blæsende og noget regnfuldt. Det er næsten 

altid muligt at finde læ i en lun dal. Husk solcreme 

for at undgå ubehagelig forbrænding i havets stærke 

genskin. 
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Rød Glente 
Af Søren Gjaldbæk 
 

En af efterårets store trækoplevelser 

på Sydlangeland var en rekordstor 

forekomst af Rød Glente. Langt de 

fleste af observationerne er fra 

Dovnsklint. To dage gav særligt 

mange: 87 trækkende den 2. oktober, 

var ny fynsk rekord for Rød Glente, 

og den 5. oktober blev 67 fugle set 

runde Bagenkop Havn af en lokal or-

nitolog, der kunne kombinere ar-

bejdsliv med trækobservationer be-

meldte dag. Trækkets forløb fremgår 

af tabellen og skemaet. 

 

Træktal for Rød Glente på Sydlangeland efteråret 

2005
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Perioder 11 – 20/9 21 - 30/9 1 – 10/10 10 – 19/10 20 – 30/10 

Træktal 8 24 284 20 16 

                                                                                                                                     

I forhold til de senere år er der tale 

om en klar fremgang, som det ses ne-

denfor. Det skal understreges, at tal-

lene ikke dækker over systematiske 

daglige observationer, men i over 

halvdelen af dagene har der været ob-

servatører på Sydlangeland. De reelle 

tal er givetvis lidt højere, men tallene 

giver formodentligt et godt billede af 

variationen fra år til år. Går vi længe-

re tilbage er efterårstotalerne endnu 

mindre, så tallene afspejler en frem-

gang for arten. Et lignende billede får 

vi, hvis vi kigger på totalerne fra 

Sønderhjørne. 33 af de 49 fugle i 

2005 er fra den 2. oktober, hvor Lan-

geland havde rekorddag. 
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Efterårstotaler fra Sydlangeland
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Generelt set trak der mange Røde 

Glenter mellem 10. september og 30. 

oktober, hvor f.eks. Stevns Klint hav-

de 1029 med en enkelt dag på over 

300. De største dage på Stevns faldt 

ikke sammen med de fynske topdage. 

 

Fra de tidligere år foreligger der træk-

tal fra perioden 1985-1996. Som det 

ses i diagrammet nedenfor, har antal-

let af trækkende fugle været svingen-

de, med 30 som minimum og 144 

som maksimum. Man kan spekulere 

over, hvor glenterne kommer fra. Den 

danske ynglebestand er på 30-40 par, 

artens kerneområde er i Østjylland 

plus et par småbestande ved Djurs-

land, Sæby og Vestsjælland. På Fyn 

er arten meget sjælden som ynglefugl. 

I 2005 fik to par hver to unger. I det 

ene tilfælde var der tale om et ungt 

par, hvis man skal dømme ud fra an-

komsttidspunktet – de unge par an-

kommer senere, så to unger var flot 

for et uerfarent par. Yderligere 2 par 

gjorde yngleforsøg, i det de blev set i 

en periode i begyndelsen af yngleti-

den, hvorefter de forsvandt. Der blev 

ikke fundet reder. I Sverige går det 

meget bedre for Rød Glente, der for 

fyrre år siden var fåtallig, nu anslås 

bestanden at være på over 1000 

ynglepar. En del af de gamle fugle 

bliver i yngleområdet året rundt, som 

deltagere på DOF Fyns ture til Skåne 

har kunnet konstatere ved selvsyn, de 

unge trækker sydpå, så der er næppe 

tvivl om, at hovedparten af trækgæ-

sterne er svenske fugle. 

 

 

Efterårstotaler, Sydlangeland               
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I gamle dage var Rød Glente en al-

mindelig ynglefugl, men en energisk 

indsats fra blandt andet jægere og 

landmænd i begyndelsen af 1900-

tallet førte til at glenten – og andre 

rovfuglearter – praktisk taget blev 

udryddet i Danmark. Man betragtede 

rovfugle som skadedyr. Dette syn på 

rovfuglene har heldigvis ændret sig i 

store dele af befolkningen, og efter at 

alle rovfugle blev totalfredede i 1967 

er bestandene gået frem, også bestan-

den af Rød Glente. 

Det kniber dog for arten at få rig-

tigt fat – de 30-40 par har været kon-

stant i en del år. Hvis man kigger på 

Rød Glentes krav til biotop skulle der 

være masser af muligheder. Den fore-

trækker et varieret landskab med lidt 

småskove, eng og mose, gerne en los-

seplads eller en motorvej, hvor den 

kan tage trafikdræbte fugle og dyr. 

Den yngler i såvel små som store 

skove, reden er altid placeret i udkan-

ten af skoven. Landskab som det be-

skrevne findes der rigtig meget af i 

Danmark. Dens jagtområde strækker 

sig 10-15 km fra reden, men modsat 

f.eks. Duehøg deler den gerne jagt-

område med andre artsfæller. Fyns 

Amt burde nemt kunne huse 50-100 

par af Rød Glente, vi har f.eks. 100 

par af Rørhøg, 5-600 Musvågepar og 

50-100 par Duehøge. 

Glenten tager gerne ådsler, og der pe-

ges ofte på, at udlægning af gift kan 

være en af årsagerne til, at det går så 

dårligt for glenten. Nogle fasanholde-

re lægger Parathion-forgiftede kyllin- 

ger ud, siges det fra blandt andet jæ-

gere, men også (lovlig) bekæmpelse 

af mus og rotter med gift kan spille 

ind. For dårlig beskyttelse af yngle-

pladserne nævnes også – en del priva-

te skovejere gør ikke nok for at sikre 

ro omkring rederne. 

 

 
 

Rød Glente. Foto: Erhardt Ecklon 

 

Miljøminister Connie Hedegård 

har i samarbejde med DOF lavet en 

handlingsplan for at se, om ikke be-

standen kunne få et løft. Det ville væ-

re rigtig fint, hvis man havde denne 

elegante rovfugl som et almindeligt 

indslag i den danske natur året rundt. 

I så fald ville der være basis for end-

nu større træktal på Dovnsklint i de 

kommende år. 
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Rød Glente, Dovnsklint, efteråret 2005. Foto: Erhardt Ecklon. 

 

 

Oplysningerne om de fynske ynglefund/forsøg stammer fra vores lokale rov-

fugleekspert Finn Eriksen. 
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Farverige Costa Rica 
Tekst og foto: Lilly Sørensen 
 
På forhånd så vi Costa Rica som et 

farverigt land, med meget afvekslen-

de natur og en stor artsrigdom, på 

grund af de mange forskellige bioto-

per, herunder regnskov. Forventnin-

gerne blev indfriet - masser af natur-

oplevelser og 327 forskellige eksoti-

ske fugle blev set. Vi (forfatteren og 

Niels Bomholt- red.)havde dog ikke 

helt taget vejret i ed – november skul-

le være begyndelsen på højsæsonen 

(tørtiden), men årets orkansæson trak 

ud og 2005 var et voldsomt år. Så 3 

gange måtte vi lægge turen om på 

grund af broer og veje, som var skyl-

let bort – vi blev ved med at fortælle 

hinanden at ”nu var det altså regn-

skovsområde vi befandt os i, så selv-

følgelig regnede det meget”. Men da 

vandet i en vandpyt på vejen gik op 

til midt på køleren af firhjulstrække-

ren - og vejen i øvrigt lignede mere et 

vandløb end en vej, søgte vi ly på det 

nærmeste hotel. 

  

Vi ankom til hovedstaden San Jose 

om aftenen, så vi fik først et indtryk 

af landet næste morgen – og hvilket 

indtryk. En 8 acres (ca. 4 ha) stor ek-

sotisk have omgav Hotel Bougainvil-

lea til den ene side. Til den anden var 

der udsigt udover dele af hovedsta-

den. Selvom rejsen derover havde 

været lang, vågnede vi, da det blev 

lyst ved femtiden – det er med at ud-

nytte de lyse timer, for allerede ved 

femtiden om eftermiddagen, begyn-

der det at blive mørkt igen og inden-

for en halv time er der buldermørkt. 

Hotel Bougainvillea er ejet af en 

haveinteresseret hollænder, haven er 

anlagt med mange stier og man får et 

godt førstehåndsindtryk af planter og 

fugle i landet. Tillige er det et yderst 

afslappende sted, hvilket var rart 

ovenpå den lange rejse, som blandt 

andet bød på lange køer på grund af 

fingeraftryk- og foto-tagning under 

mellemlandingen i Florida. 

 

 
 

Hvor er broen? 

 

En af de første fugle vi så var Costa 

Ricas nationalfugl – en Clay-colered 

Robin ikke særlig eksotisk, men tal-

rig. Mere eksotisk var Blue-crowned 

Motmot (”Bornholmerfugl” – når 

fuglen bliver sur, svinger halen som 

et pendul). Den sjældne Prevost’s 
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Ground-Sparrow lod sig se langs 

stenmuren, der omgav haven. Et par 

papegøjer blev det også til – således 

godt motiverede drog vi videre. 

 Vi havde lejet bil hjemmefra – 

pengene var blevet hævet på kontoen 

og vi var lidt spændte på, hvordan det 

skulle gå – prisen var noget lavere, 

end hvis man havde lejet direkte gen-

nem et selskab. Men præcis kl. 9.00 

stod en flink ung mand fra Budget, 

han havde bil, alle forsikringer og pa-

pirer klar.  

San Jose er ikke jordens nemmeste by 

at finde igennem, så udstyret med ho-

tellets beskrivelse og udlejningsfir-

maets mand som guide, blev vi fulgt 

ud til en af hovedvejene, der fører 

sydpå gennem byen. Niels mente, at 

det nok var bedst, at jeg kørte. Så 

ville han tage sig af vejvisning og 

kort (jeg kan fare vild på en hotel-

gang). Byen har mange ensrettede 

gader og megen trafik, så det lurede i 

baghovedet, hvordan vi nu skulle fin-

de hotellet igen sidste dag. 

  

 
 

Orangenæbbet Aracari- en tukanart. 
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Costa Rica er lidt større end Danmark 

– men lad det være sagt med det 

samme, vejene er elendige! Heldigvis 

er trafikken ikke særlig voldsom ude 

på landet, men man skal ikke regne 

med at kunne køre mere end 40 kilo-

meter i timen. Den første lastbil vi 

kom til at køre bagved slingrede, vi 

mente bestemt, at chaufføren måtte 

være fuld eller træt – det gik fra den 

ene side af vejen til den anden. Da vi 

selv et par gange var kørt ned i et af 

de store huller (20-30 cm dybe) på 

vejen, fik vi respekt for det og resten 

af turen foregik ligeledes i siksak. Vi 

havde et godt vejkort med hjemmefra. 

Og når man først er udenfor storbyen, 

er det forholdsvis nemt at finde vej. 

Ellers er der altid én, som er behjæl-

pelig med at pege - eller som ved et 

vejkryds, hvor de ikke-stedkendte 

kørte den logiske vej lige ud – havne-

de i et villakvarter – kørte tilbage og 

her stod meget belejligt en dame, som 

havde gjort det til sin levevej, at vise 

de vildfarne vej. På et grundigt plast-

lamineret skilt stod nøjagtig vejret-

ning til de mest oplagte steder på en-

gelsk og nederst stod en anmodning 

om at støtte hendes familie. Vi fandt 

beskrivelsen til vores destination, be-

talte og kørte derfra med tanken om, 

hvad der ville ske med hendes ”for-

retning”, hvis der blev opsat et vej-

skilt. Vores bestemmelsessted var 

Arenal-vulkanen. Der var regndis, så 

vi kunne ikke se vulkanen, men til 

gengæld kunne vi med jævne mellem-

rum høre en dyb brummen fra den 

aktive vulkan. Vi overnattede, så vi 

havde udsigt til vulkanen, men des-

værre var der diset, så vi kunne ikke 

se den glødende lava i mørket. Midt 

om natten vågnede vi forskrækkede 

ved et dybt bulder, vejret var nu kla-

ret så meget op, så vi kunne se lavaen 

flyde nedover vulkanen – flot, men 

også lidt skræmmende! Trods det 

regnfulde vejr blev det den bedste lo-

kalitet for Tanager (familie af  tropi-

ske fugle – red.) - i alt 12 farverige 

arter - super. Efter solnedgang var der 

masser af natravne – Common Paura-

qua – de sad alle vegne. Efterhånden 

blev vi helt kendte med dem og ved at 

kalde Plyt-Plyt – svarede de med et 

kald og et lille hop. Vi kunne sidde få 

meter fra dem og betragte dem - en 

dejlig oplevelse! 

 Costa Rica er rig på naturreserva-

ter; et af dem ligger ved Selva Verde. 

Lodgen er nænsomt bygget ind i 

regnskoven. Der er flere kilometer 

overdækkede gange, så selvom det 

regner, er der mulighed for at nyde 

naturen. Farverige blomster, Tukaner 

og andre fugle, sommerfugle og lige-

så farverige frøer. Nu er det sådan 

med frøer på disse kanter, at de kan 

være overordentlig giftige. Indianerne 

har brugt giften til giftpile - og de var 

dødelige. Men vi fik forklaret, at man 

skal have giften på sig og indenbords, 

før den er giftig. Så nok se - ikke rø-

re! 

Der er mange andre forskellige dyr 

og Niels havde fået øje på en meter-

lang varan i teleskopet. Køn var den 
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Der i alt set 30 kolibriarter på turen. 

 

ikke, men han måtte absolut vise den 

til en ældre, kvindeli, amerikansk tu-

rist, som intetanende kom forbi. Hun 

gøs ved synet af dyret i 30 ganges 

forstørrelse, og kunne først grine af 

episoden, da vi fortalte hende, at kræ-

et sad i et træ ovre på den anden side 

af floden. 

Om morgenen var der en times 

fugletur med guiden Gilbert. Det blev 

hektisk med 29 arter på en time – vel 

og mærke ”lifers” (lifer=ny art, red.) 

– turen sluttede af med en Sunbittern 

(en hejreart). Senere på dagen måtte 

vi sunde os med en kølig øl og sad på 

terrassen og kiggede udover floden. 

En Flododder lå og fiskede længe, i 

virkeligheden nok turens mest sjæld-

ne dyr. 

Vi havde planlagt at besøge Osa-

halvøen, som ligger i den sydlige del 

op mod Panama. Jo nærmere vi kom, 

jo mere regnede det. Vi havde bestilt 

plads på en lodge inde i regnskoven 

og vi vidste, at vi skulle krydse en 

flod på vej over til lodgen. Aftalen 

var, at vi skulle køre over, hvis van-

det var klart, men var det brunt, ville 

de komme og hente os. Da vi nåede 

frem til floden var den brun og frå-

dende. Medens vi stod og kiggede på 

strømmen kom et stort træ flydende, 
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efterfulgt af en bananpalme. Det blev 

til en alternativ overnatning i kystby-

en Puerto Jiménez. Uden for hytten lå 

stranden med mangrove, udsigt til 

bugten Golfo Dulce og i det fjerne 

Panama – ikke så ringe. Det fortsatte 

med at regne om natten og vi begynd-

te at blive bekymrede. Den eneste vej, 

der fører ud på halvøen havde ikke 

set så godt ud, der var allerede dybe 

huller og noget af skrænten var skre-

det ud. Så hvis der kom ret meget me-

re regn, kunne vi risikere at strande 

på halvøen i flere dage (uger). Der 

var selvfølgelig en lille lufthavn i by-

en med rute til San Jose, men hvordan 

forklarer man biludlejningsselskabet, 

at bilen står på Osa og vi selv står i 

lufthavnen? 

Det hele så meget lysere ud næste 

morgen - fint vejr og vi var så heldi-

ge, at se en flok Røde Araer fouragere 

i nogle mandeltræer i en nærliggende 

lodge – et drømmesyn. I området var 

der mange forskellige aber – egerna-

ber, edderkopaber, brøleaber og ka-

pucineraber. I vandløbet var der nogle 

mindre krokodiller – efter sigende 

harmløse for mennesker.  

Vi havde aftalt, at vi ikke ville gå 

ind i regnskoven udenfor stierne, men 

så var der lige en fugl (Colered Tro-

gon), der kaldte og vi havde jo støv-

lerne på – så… Vi så fuglen og på vej 

tilbage til stien, var der nogle arrige 

insekter – to stik til hver, det gjorde 

nas – så kunne vi lære det! 

 Turens højdepunkter var Monte-

verde og Carara med hotel Villa La-

pas. Begge steder er der afmærkede 

stier med gangbroer i trætophøjde. 

Det var helt fantastisk at se regnsko-

ven på den måde. Når man går på sti-

er nede i bunden, kan det være svært 

at se ret meget, men kommer man op i 

højden, kan man rigtig følge med i, 

hvad der er af liv. Træerne er sat til 

med alle mulige Orkideer, Bromelia, 

Bregner o.l. Til tider kan det være 

svært at se løvet på det oprindelige 

træ. Man bliver betaget og benovet 

over denne frodighed og artsrigdom. 

Det blev til flere arter tukaner og tro-

goner (familie af spurvelignende fug-

le- red.). 

Costa Rica er et forholdsvis sik-

kert land at rejse rundt i. Men det er 

bedst at undgå kørsel, når det er 

mørkt – de mange huller i vejen gør 

det usikkert. Visse steder af storbyer-

ne bør også undgås efter mørkets 

frembrud. Den største risiko er dog at 

få stjålet værdier fra bilen. Mange 

steder er der vagter, som for et min-

dre beløb holder øje med bilen – de 

penge kan være godt givet ud. Det 

eneste sted, vi følte os lidt usikre, var 

på broen over Tarcolitos, som er 

kendt for sine krokodiller, Røde Ara-

er som flyver til overnatning - og 

hyppige indbrud i biler. Der stod en 

betjent på vagt, da vi ankom – fint, 

her stillede vi bilen og han skulle nok 

se efter den. Noget senere, da vi stod 

ude på broen, standsede en bil og de 

havde lige en besked fra betjenten – 

han havde fyraften om et kvarter, så 

hvis vi ville være så venlige at kom-
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me tilbage inden, var det nok bedst – 

fin service! Vi skyndte os tilbage og 

fik takket betjenten for hans omsorg. 

I mellemtiden var der standset en bil 

med 3 mænd, som ikke lige så ud til 

at være specielt interesserede i kro-

kodiller, araer eller lign. Vi fortrak, 

medens betjenten tog bussen hjem. 

Vi sluttede turen ved naturreser-

vatet Tapanti. Allerede da vi nærme-

de os byen, anede vi uråd. Sandsække 

ved havelågerne og bulldozere til at 

rydde mudder op i gaderne. Det skal 

siges, de har nogle store maskiner til 

at rydde op med og det går hurtigt. 

Men det var galt med broen, så det 

blev først dagen efter, at vi kunne 

komme ind. En alternativ vej var åb-

net og med beskeden ”if it starts rai-

ning – get out” drog vi ind for at se 

områdets flotte natur - overnatning 

kom dog ikke på tale. 

Hotel Bougainvillea blev fundet 

uden de store problemer og under ef-

terfølgningen af en Ferruginous 

Pygmy-Owl i haven, stødte vi på et 

amerikansk fugleinteresseret ægtepar. 

Vi havde tidligere mødt dem på hotel 

villa Lapas, så over aftensmaden blev 

vores forskellige erfaringer muntert 

diskuteret.  

Costa Rica kan sagtens tåle et gen-

syn og om alt går vel stå på rejsepro-

grammet en anden gang – måske dog 

i tørtiden. 

 

 
 

Kongekondor. De lokale guider troede ikke på at den var i området før de så 

billedet. 
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Fra felten 
Af Martin Søgaard Nielsen 
 
Denne udgave af “Fra felten” dækker perioden 16. november - 9. februar. Vin-

teren har ikke budt på nævneværdige invasioner af nogen art, og ej heller er 

der observeret fugle i den helt sjældne afdeling. 

 

 
- Periodens “hårde” observationer - 

 

 Silkehejre  Stegø Mølle 18+20/11 

 Mellemkjove  Horseklint 20/11 

 Hvidsisken  Odense Å, Dalum 13/1  

  
 

 

Nordisk Lappedykker 

20/11 2 Dovnsklint (EEE). 9/12 1 

Fyns Hoved (SG). 

 

Mallemuk 

20/11 1 NV Fyns Hoved (SG). 

 

Sule 

17/11 1 ad V Horseklint (SG). 12/12 

1 1k NØ Flyvesandet (THH, SG). 

 

Silkehejre 

18/11 1 Ø, 20/11 1 R Stegø Mølle 

(JEB).  

 

Hvid Stork 

21/1 1 R på mark Kværndrup (OHG, 

NRA). Formodentlig en af vores 

tvivlsomme svenske venner. 

 

Sædgås 

7/1 123 Føns Vang er hidtil største 

vintermax (MMJ). 

Tundrasædgås 

Arten forekommer hyppigere i amtet 

for hvert år der går. Er i vinter set på 

følgende lokaliteter: Vårø, Noret Tå-

singe, Tryggelev Nor, Fønsskov, Kø-

rup, Gyldensten, Ny Gesinge Tåsinge, 

Stjovl, Longelse samt Magleby Nor. 

 

Kortnæbbet Gås 

14/1 2 Fogense (DMZ, BIS). 26/1 4, 

28/1 2 Gyldensten (THH, JEB). 4/2 1 

Magleby Nor og 1 Longelse (OHG).  

 

Blisgås 

Jersore huser ca. 140 fugle denne vin-

ter. Derudover en lidt større observa-

tion: 4-5/2 55 Ristinge Havn (OHG). 

 

Nilgås 

20/12 1 Firtalsstrand (KDJ). 26/12 1 

Sundet (GKN). 

 

 



 40 

Lille Skallesluger 

4/2 130 Snage Strand (OHG) er vir-

kelig mange. 

 

Rød Glente 

Eneste fugle i perioden 20/11 1 Em-

tekær (DMZ, RSJ). 28/11 1 SV Bøj-

den Nor (PDP). 

 

Klyde 

En enkelt klyde holdt stand frem til 

16/12 i Slambassinet (GJO). 

 

Stor Præstekrave 

I perioden 16/11-6/2 er der set 7-10 

forskellige fugle. 

 

Sandløber 

12/12 1 Flyvesandet (SG). 

 

Enkeltbekkasin 

11/12 1 Tarup Grusgrave (EEE m.fl.). 

22-25/1 1 Sundet (EEH, LBR). 

 

Stor Kobbersneppe 

9/12 4 Vigelsø (KDJ). 20/12 3 Fir-

talsstrand (KDJ). Der er ingen oplys-

ninger om race, sene fugle er ofte ra-

cen islandica. 

 

Svaleklire 

4/12 1 Monnet (EEE). 11/12 1 Tarup 

Grusgrave (EEE m.fl.). 

 

Almindelig Kjove 

17/11 1 1k V Horseklint (SG). 14/1 1 

R ad mørk Marstal Bugt (OHG, 

NRA). 

 

Mellemkjove 

20/11 1 1k NV Horseklint (SG). 

 

Kaspisk Måge 

15/12-14/1 1 1. vinter Skovsøen, Fru-

ens Bøge (MSN m.fl.). 4/1 1 1. vinter 

Odense SV (MSN). 8/1 1 ad Odense 

Kanal, Bispeeng (THH). 8/1 1 Slips-

havn, Noret (ESM, EDR). 

 

 
 

Kaspisk Måge, Skovsøen. 

Foto: Biofoto/Erik Thomsen. 

 

Sildemåge 

27/11 1 Fyns Hoved (DMZ, BIS). 6/1 

1 Gambøt, Thurø (EEE). 8/1 2 Tarup 

Grusgrave (PRA). 

 

Ride 

17/11 11 ad V Horseklint (SG). 18/11 

10 N Nyborg Strand (THH). 20/11 74 

NV Horseklint (SG). 24/11 1 R 1k 

Knudshoved (Sune Jepsen). 12/12 1 

1k V Flyvesandet (THH). 18/12 2 N 

Horseklint (MRP, KHL). 
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Kaspisk Måge, Skovsøen. Foto: Biofoto/Erik Thomsen. 

 

Lomvie/Alk 

18/11 404 N Nyborg Strand (THH). 

 

Søkonge 

Fyns Hoved/Horseklint står for de 

fleste observationer: 16/11 2 N (RYT 

m.fl.). 17/1 2 R, 1 V (SG). 20/11 1 S 

+ 1 NV (SG, MMJ). 21/11 1 NV 

(EEE). 12/12 1 NV (EEE, BSN). 12/1 

1 NV (SG). 26/1 1 (SG). Derudover: 

21/11 1 R, 12/12 1 V, 15/12 3 V Fly-

vesandet (SG). 21/11- 22/1 1 

(29/11+7/12 2) Bogense Marina (JEB 

m.fl.). 6/12 1 Fogense (MMJ). 14/1 1 

Marstal Bugt (OHG, NRA). 

 

Skovhornugle 

På de 2 overdagningspladser er mak-

simum: 1 Flyvesandet, med kun 1 

fugl kan der vist ikke være tjekket 

ved skumringstide?! 17+23/11 11 

(max i 2004 var 29!) Baagø Koloni-

haver (THH, Brian Gregersen). 
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Indtil 9/2 november december januar Februar 

Fogense Enge 4 3 2 2 

Flyvesandet 1    

Nørreby Hals 3 1   

Monnet 1 4   8   2 

Helnæs Made 7 3 5  

Bogense Marina 1  1  

Mågeøerne   1  

Stegø Mølle   1  

Bøjden Nor    1 

Siø    1 

 

Forekomst af Mosehornugle i Fyns Amt, vinteren 2005 

 

Mosehornugle 

Igen i vinter vrimler det med Mose-

hornugler på de traditionelle lokalite-

ter. Følgende tabel viser månedsmax. 

 

Grønspætte 

28/11 1 ad Oure (BLR). Derudover 1 

fugl omstrejfende i Svanninge Bakker 

(PDP, PB). 

 

Hedelærke 

27/11 1 T Katterød (PDP). 

 

Landsvale 

17-21/11 1 Horseklint (SG, EEE).  

 

Bjerglærke 

27/11-4/2 op til 3 Monnet (EEE 

m.fl.). 30/12 13 V Mågeøerne (MMJ) 

og 4 R Lyø (RBZ).  21/1 3 T Ristinge 

Hale (EEE m.fl.). 

 

 

 

Bjergpiber 

Arten har været i konstant fremgang 

de senere år, men i efteråret og vinte-

ren er der set forbavsende få. Alle ob-

servationer nævnes fra såvel efterår 

og vinter: 31/10 1, 13/11 2 Bispeeng 

(THH). 28/12 1 Føns Vang (MMJ). 

4/1 1 Fyns Hoved (PVR). 14/1 1 

Tryggelev Nor (OHG, NRA). 22/1 1 

Slipshavn (ESM, PRA, EDR) og 1 

Barager Næbbe (OHG). 

 

Bjergvipstjert 

Det blev til nogle få januarobservati-

oner: 4-5/1 1 Odense Å, Ejby Mølle 

(ELM,GJO), 11/1 2 Caroline Amalie-

vej, Svendborg (NAN). 

 

Sangdrossel 

28/12 1 Føns Vang (MMJ). 15/1 1 

Gulstav (EEE, RYT, JHJ). 18/1 1 

Monnet (SG). 
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Munk 

4/12-29/1 hun (foderbrætsfugl) 

Odense SV (MET). 16/12 1 Fuglsang, 

Næsby (THH). 9/1 1 han (Morten 

Jensen). 3+12/1 1 hun (foderbræts-

fugl) Odense M (SG). 24/1 1 han (fo-

derbrætsfugl) Odense S (HKH). 31/1 

1 hun (foderbrætsfugl) Fruens Bøge 

(AAW). 

 

Gransanger 

26/11 1 Kullerup (PRA). 2/1 1 Båring 

Strand (MMJ). 

 

Lille Gråsisken 

16/11 1 Bøjden Nor (BSN). 27/11 6 

Fyns Hoved (DMZ, RSJ). 3/12 1 Sol-

lerup (EEE, RYT). 13/12 1 Odense Å 

(ELM). 3/1 2 Knudshoved (MMJ, 

FSH). 7/1 1 Snarup Mose (RYT). 

13/1 2 Odense Å, Dalum (THH). 25/1 

2 Faaborg (LBR). 

 

Hvidsisken 

13/1 1 hun/2k han Odense Å 300 m 

syd for motorvejsbroen (THH). 

 

Laplandsværling 

22/11 og 5/1 1 Nørreby Hals (MMJ). 

 

Snespurv 

Mågeøerne har som tidligere år været 

fast tilholdssted for en større flok. 

Max. indtil nu i vinter er: 9/1 110 

(DMZ). Derudover mange spredte 

observationer, deriblandt flere næv-

neværdige flokke: 13/11 180, 8/1 28 

Stige Ø (AMC, THH). 12/12 15 (med 

Gulspurve og Bomlærker) Søndersø – 

en udsædvanlig indlandsobservation 

af de sjældne (THH). 23/12 35 Lyø 

(RBZ). 10/1 39 Nørre Højrup (THH, 

BEC). 14/1 45 Keldsnor og 35 

Ristinge Hale (OHG, NRA). 22/1 30 

Monnet (LBL, EM). 23/1 27 Helnæs 

(SG, THH).  

 

Gulspurv 

12/12 200 Søndersø (THH). 

 

Bomlærke 

27/11 150 Nørreby (MMJ m.fl.). 

12/12 94 Søndersø (THH). 
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DER VAR ENGANG SÅ DEJLIGT 
 -  DERUDE PÅ LANDET 
Mogens Thomsen 

 

Vi har modtaget nedenstående opfordring til at bidrage til et mere bæredygtigt 

landbrug, artiklen har ikke været drøftet i DOF Fyn og synspunkterne er forfat-

terens egne.  

 

Vi er nu gået ind i et nyt år, et specielt 

år for DOF som jo fylder 100 år. Der 

vil som bekendt blive mange arran-

gementer og aktiviteter i løbet af året, 

for at markere jubilæet. Måske kunne 

året også bruges til at sætte fokus på 

et andet område, nemlig hvad kan det 

enkelte menneske gøre for at hjælpe 

den betrængte natur. 

Der bliver lavet mange undersø-

gelser om den danske natur, og nogle 

steder er der fremgang, andre steder 

stilstand. Et sted er der voldsom til-

bagegang, og det er agerlandet, som 

jo dækker den største del af vores 

land. 

Det er så igen landbruget, der må 

stå for skud, og med rette. De sviner 

og forurener og sprøjter alt liv væk 

fra markerne, som ender med at blive 

store golde ørkener i det, som engang 

husede et stort og varieret dyre- og 

planteliv. 

Så landbruget er altså den store 

synder? Eller er den? 

Jeg mener, at den store synder er for-

brugeren, som i årevis har krævet bil-

ligere fødevarer og støttet og stadig-

væk støtter denne forurenende virk-

somhed. 

Hvis bare forbrugeren vidste, hvilken 

magt han besidder. 

Mange økologiske landbrug har måt-

tet gå tilbage til det konventionelle, 

fordi de ikke kunne afsætte deres va-

rer. Jeg har heller aldrig observeret en 

virksomhed producere varer, som ik-

ke kunne sælges, det ville ret hurtigt 

føre til konkurs. 

I flere år har den økologiske mar-

kedsandel ligget på mellem 2-4 %, 

måske er den en smule højere nu, men 

det er da en latterlig lille markedsan-

del taget i betragtning af, at priserne 

på økologiske varer er faldet meget, 

at der er en enorm rigdom i vores 

land med et tilsvarende enormt for-

brug af materielle goder, og at det har 

så katastrofale følger for vores natur 

og grundvand langt ud i fremtiden, en 

kedelig arv til vores børn og de 

kommende generationer. 

Min undren går på, hvorfor man 

ikke støtter det økologiske landbrug. 

Måske venter forbrugeren på at rege-

ringen en dag vil gribe ind, eller må-

ske endog EU. Men det sker ikke. For 

det første er der alt for store økono-

miske interesser i kemi- og medici-

nalindustrien, og for det andet vil en 
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regering jo ikke foretage ændringer, 

når der er så lidt eller næsten ingen 

opbakning fra befolkningen. 

Min undren går også på, hvorfor re-

daktører og skribenter i de grønne 

foreningers blade ikke opfordrer med-

lemmerne til at lægge forbruget over i 

den økologiske lejr i stedet for at bli-

ve ved med at kritisere landbruget og 

beklage udviklingen.  

Jeg har aldrig læst en artikel der 

handler om eller opfordrer til at den 

enkelte må gøre noget aktivt for at 

vende udviklingen, ja selv denne arti-

kel var ikke værdig til at komme i 

”vores eget blad” FUGLE OG 

NATUR. Men måske er man sig ikke 

bevidst om hvor slemt det i virkelig-

heden står til. 

Der skal handling til, og handling 

er, at man laver sig selv om, sine ind-

køb, sine vaner osv. Når tilstrækkelig 

mange gør det, vil politikerne opdage, 

at nu blæser der kraftige økologiske 

vinde, og så vil de handle. Men pres-

set eller ændringen skal komme nede-

fra. 

Alle vil gerne slippe af med foru-

reningen, men det er ligesom, at man 

venter på, at det er ”de andre” der 

skal gøre noget. Men paradokset er, at 

vi hver især er ”de andre” 

Og at det er tiden, at den enkelte tager 

ansvar. 

Hver især må gøre noget, og det 

batter noget, hvad du og jeg gør. Hvis 

man vil ændre verden, er der kun en 

ting man kan ændre, og det er sig 

selv. 

Du må selv være den forandring, 

du ønsker i verden. (Gandhi). 

 

Kurts ønskeseddel 
- Projekter for – unge - og andre aktive ornitologer 

Af Kurt Due Johansen 

 

Det er altid godt at have et mål med 

sine fugleture. Mange har fundet et 

mål i at kunne fortælle andre ornito-

loger om deres iagttagelser ved at 

indsende observationer til diverse 

hjemmesider, f. eks. DOF-basen, 

DOF-Fyn webben, s-natur (Erhardt 

Ecklons hjemmeside-red.) med vide-

re. 

Andre bruger noget af deres tid til 

at bidrage til DOF-projekter, f. eks. 

IBA-projektet eller punkttællingspro-

jektet.  

Alt sammen rigtig gode ting. 

Vi ornitologer bliver aldrig færdi-

ge med at kortlægge fuglenes myste-

rier. Hele tiden sker der ændringer – 

til det bedre eller til det værre. 

Jeg tillader mig lige at bidrage lidt 

til, hvad DU kunne bruge noget af 

DIN ornitologiske aktivitet på. Jeg 

skyder lidt fra hoften! 
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Kortlægning af kragefuglesove-

pladser 

Vore kragefugle, særlig Allike, Råge 

og Gråkrager er meget sociale og 

overnatter – i hvert fald uden for yng-

letiden – kollektivt. Disse overnat-

ningspladser kan rumme rigtig mange 

tusinde individer. 

Der har tidligere i vore blade været 

omtalt enkeltsovepladser, men mig 

bekendt har der ikke været foretaget 

nogen egentlig kortlægning af, hvad 

der samlet er af overnatningspladser 

på Fyn. Kunne det ikke være interes-

sant at finde ud af, hvor disse sove-

pladser er, hvor mange kragefugle der 

samlet overnatter på Fyn, og noget 

om den sæsonmæssige variation i 

mængden af overnattende fugle? 

Et oplagt projekt at koordinere for 

en vågen ornitolog! 

 

Kortlægning af mågesovepladser 

Måger overnatter også kollektivt. 

Som kragefuglene overnatter de især 

kollektivt uden for yngletiden. 

Dette fænomen er ringere belyst 

end kragefugleovernatningspladserne. 

Så der er virkelig noget at komme ef-

ter for en aktiv ornitolog. 

Dette projekt er nok lidt sværere 

end det med kragefuglesovepladser-

ne, alene af den grund, at mågerne 

overnatter på søterritoriet. Men, et 

velkoordineret projekt vil kunne fun-

gere som et puslespil. Med nogle års 

”puslerier”, hvor mange ornitologer – 

herunder øhavsfolk – kigger efter 

overnattende måger, vil vi kunne bli-

ve klogere. 

 

Overdagningspladser for skov-

hornugle, herunder svingninger i 

takt med at vinteren skrider frem. 

Ugler drager, de er spændende, og 

nogle er halvsjældne.  

Det er velkendt, at Skovhornugler 

”overdager” fælles. Nogle lokaliteter 

kendes, f. eks. ved Fynsværket. Andre 

kender måske også lokaliteter, men 

har ikke givet oplysninger videre.  

Kunne det ikke være spændende at 

lave et projekt, hvor folk opfordres til 

at være lidt ekstra opmærksomme på 

fænomenet? 

 

Overvintrende fugle på Nordfyns-

kysten 

Ud for den nordfynske kyst – fra 

Æbelø til Enebærodde raster tusindvis 

af lommer, lappedykkere, alkefugle, 

dykænder etc. 

Jeg har selv – spredt – i min orni-

tologkarriere obset langs dele af 

Nordfynskysten, især om foråret. Eet 

år iagttog jeg således – vistnok i 

marts – da jeg kørte denne strækning 

igennem – på en vindstille dag – flere 

hundrede Gråstrubet Lappedykker, 

mere end hundrede lommer, titusind-

vis af Sort/Fløjlsand og rigtig mange 

titusinder af Ederfugl. Det er ganske 

vist mere end 10 år siden, men begi-

venheden ligger stadig og lurer i mit 

sind. Dette farvand rummer mulighe-

der og det er ikke udpeget, hverken 
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som EF-fuglebeskyttelsesområde el-

ler RAMSAR-område.  

Særlig de store antal lappedykkere 

og lommer virker interessante.  

En virksom ornitolog (gerne flere), 

et godt teleskop (fuglene ligger langt 

ude) og vindstille eller stille dage. 

Det vil kunne give gode iagttagelser. 

 

Overvintrende rovfugle 

Hvor mange Blå Kærhøg findes der i 

regionen fra oktober til marts. Og 

hvor mange ditto Fjeldvåger. Eller 

vandrefalke mv. 

Det kunne være spændende at lave 

en samlet opgørelse over hvor mange 

rovfugle af ovennævnte art samt an-

dre der overvintrer på én gang på vo-

re gode rastepladser. Det vil sige 

udyrkede arealer som braklagte mar-

ker, moser, enge, strandenge etc. 

 

Ynglefugle i tilbagegang 

En række ynglefugle er gået foruroli-

gende tilbage. Nogle har vi styr på, 

bl.a. Almindelig Ryle. Andre har vi 

slet ikke styr på. Og de er sandsynlig-

vis gået igennem det sidste Atlas-

projekts masker. Det drejer sig f. eks. 

om Dobbeltbekkasin, som indtil ikke 

så mange år siden var en om end ikke 

almindelig ynglefugl, så dog udbredt 

på mange enge og moser.  

Jeg husker f. eks. at man i Noret 

på Tåsinge kunne stå på eet sted og 

høre i hvert fald 5 brægende/tikkende 

bekkasiner. Og jeg husker med glæde, 

at jeg under det første Atlas-projekt i 

1970erne kunne sidde sammen med 

Aage Wichmann og høre bekkasinen 

tikke fra taget af et stråtækt hus ved Å 

nær Helnæs. 

I dag er bekkasinen blevet larmen-

de tavs. Den forsvandt fra store dele 

af Fyn som ynglefugl. Hvor yngler 

den stadig? – hvor mange par har vi 

på Fyn? Det kunne være spændende 

at finde ud af. 

En række andre fugle, jeg nævner 

dem én passant nedenunder, kunne 

det også være spændende at få et bud 

på – hvor yngler de?, og hvor stor er 

den samlede fynske ynglebestand?: 

 

- Bynkefugl 

- Bomlærke 

- Stenpikker 

- indlandsfund af Engpiber, Gul Vip-

stjert, Rødben 

- Gul Vipstjert 

 

Hvor yngler der Hedelærke  

Gunnar Knudsen havde en udmærket 

artikel for nogle år siden over de da 

kendte ynglelokaliteter for Hedelær-

ke. Kunne det ikke være spændende 

at gøre en koordineret indsats for at 

finde potentielle ynglende Hedelær-

ker. Vi har haft et par stormfald i 

1999 og 2004, hvor der er sket fald af 

store skovarealer. Her kunne der må-

ske gemme sig Hedelærker? 

 

Yngle- og rasteoptællinger i vore 

grusgrave 

Vi ved en del om hvilke fugle der ra-

ster og yngler i nogle af vore grus-

grave, blandt andet takket være folk 
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som Per Rasmussen. Men vi har intet 

overblik over alle grusgravenes fugle-

liv – både de grusgrave der er aktive 

og dem der er forladt. Hvad yngler 

der her, og hvordan går det med fug-

lelivet i takt med at de bliver forladt 

og overlades til naturen? 

 

Ovenstående er blot spredt skydning 

fra hoften. Andre ornitologer kunne 

måske finde på endnu mere spænden-

de projekter. Mine forslag er blot ek-

sempler. Man behøver ikke at blive 

arbejdsløs i DOF-FYN. Fuglenes 

verden er som nævnt aldrig statisk. 

Derfor er der så meget der til stadig-

hed skal udforskes. 

 

Bliv bruger af DOF-basen 

Af Jens Bækkelund og Kurt Due Johansen  

 

En del af DOF-Fyns medlemmer bru-

ger allerede DOF-basen, men vi vil 

gerne have mange flere til at benytte 

den. 

Tallene kan nemlig komme fugle-

ne til gode, idet de kan bruges til 

fredningsarbejde og beskyttelse af 

fuglelokaliteter. DOF-basen er også 

fin som ens eget arkiv, hvor man kan 

udskrive rapporter og trække en mas-

se oplysninger. Det er nemmere end 

at bladre i gamle lommebøger og lig-

nende, når der lige skal findes noget. 

Har man nogle gamle tal liggende 

fra tidligere optællinger kan de også 

sendes ind så de er samlet på centralt 

plan. 

 

Andre gode grunde til, også at indda-

tere sine oplysninger på DOF-basen 

er: 

- alle iagttagelser kommer med, 

både sjældne, halvsjældne og 

almindelige iagttagelser 

- fugle der er almindelige i dag, 

er pludselig ikke så almindelige 

i morgen. I DOF-basen gemmes 

oplysningerne så man senere 

kan udrede årsagssammenhæn-

ge 

- via DOF-basen kan der hurtigt 

udarbejdes årsrapport til Hav-

revimpen – igen både med al-

mindelige og sjældne arter. 

-  

Man skal ikke på nettet for at arbejde 

med DOF-basen, kun lige når de ind-

tastede tal skal sendes ind. 

 

DOF-basen er ganske nem at anvende 

når den er installeret på computeren.  

For at blive bruger går man ind på 

www.dofbasen.dk,  klikker på Bruger 

> Brugeroprettelse og følger vejled-

ningen og indtaster de ønskede op-

lysninger.
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Turrapporter 
 

Søerne 
Julen er traditionernes tid, en af dem 

er Erik Ehmsen ørnetur til de sydfyn-

ske søer. I år løb den af stablen den 4. 

december og trods snusket og halvdi-

set vejr mødte 20 mand m/k op ved 

Brændegård Sø klokken 8, hvor Erik 

og en gammel Havørn tog imod. Efter 

et stykke tid dukkede den unge op og 

til sidst den anden forældrefugl, så 

man havde 3 Havørne siddende på 

øen. Erik fortalte om ørnene, og der 

var også tid til et historisk indslag – 

der er fundet en del flint fra stenalde-

ren ved såvel Arreskov som Brænde-

gård Sø. Efter en times tid drog man 

til Silke Å og gik rundt langs åen. 

Traditionen tro var Vandstæren på 

plads – den lod sig bese på ret tæt af-

stand. Enkelte hørte også Isfugl. En 

flok på 35 Stillits blev det også til. 

Sidste punkt var turen ned over Solle-

rup Eng, hvor de fleste tog turen ud 

på pontonbroen, resten gik i fugletår-

net. Sigten var ikke så god, og de fle-

ste af dykænderne lå langt ude. Som 

altid var der Lille Skallesluger – 7 

stk. blev det til. Da vejret ikke tillod 

”longspots” blev der mere tid til at 

snakke og da man skiltes ved tolvti-

den havde alle haft en fin tur, også 

med hensyn til socialt samvær. 

 

 

Turen gik til? 
Et af DOF-Fyns faste indslag er ja-

nuarturen ”Turen går til??”, hvor man 

først bestemmer turens mål aftenen 

før, den blev i år afviklet den 29. ja-

nuar under ledelse af Michael Mose-

bo Jensen. Destinationen afgøres af, 

hvor der ifølge jungletrommerne er 

flest fugle og valget faldt på Sjælland. 

En tæt – til tider særdeles tæt – tåge 

gjorde, at overskriften rammer alt for 

præcist, det var på store dele af turen 

umuligt at afgøre, hvor vi var. Det 

startede ellers fint, 8 optimister i to 

biler gled over Storebæltsbroen i øst-

lig retning, der var en anelse grød i 

luften, men ikke noget videre, og da 

vi ankom til Sjælland var sigten ret 

god. Målet var Grib Skov, hvor en 

Høgeugle havde holdt til en god uges 

tid. Vi var ikke mere end tre kvarters 

kørsel fra stedet, da der indløb en sms 

om, at ”uglen var på plads” det sæd-

vanlige sted. Optimismen steg – der 

var ny art på vej for flere af deltager-

ne – og sigten var god. Blot 3 km fra 

uglen løb vi ind i muren – mentalt 

virkede det som en parallel til hvad 

maratonløbere oplever rent fysisk, når 
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de rammer muren – på 10 sekunder 

befandt vi os i en fed dyne af rimtåge. 

Vi fortsatte dog til stedet i Grib Skov 

– 8-vej-krydset. Om det skyldtes tåge 

eller åndeligt forfald skal vi lade 

usagt, men der måtte tælles flere gan-

ge, før alle var overbeviste om årsa-

gen til, at dette multivejkryds hed 

som det nu gjorde – jeg håber, at læ-

serne har gættet det. En infernalsk 

larm forstyrrede skovens stille ro – en 

familie, der var de lykkelige ejere af 

mindst 5 sibiriske huskeys, var ved at 

line op til en gang hundeslædekørsel. 

Jeg skal lige love for at det ku’ høres. 

Vi gav os til at overveje, hvilken af de 

8 veje vi skulle følge for at finde ug-

len, og for at spare tid ringede turle-

der Mosebo til dem, der havde set 

fuglen en time tidligere for at få nær-

mere oplysninger. Det magede sig så 

perfekt, at undertegnede fik øje på 

uglen, der sad i et træ 5 meter over 

vores telefonerende turleder, som ha-

stigt afbrød samtalen. En af hunde-

ejerne kom til og beklagede larmen; 

men, som hun sagde, det plejede ikke 

at genere uglen. Hundeslæden kørte 

væk, larmen fortog sig, og vi kunne i 

ro og mag studere og fotografere Hø-

geuglen, som tålmodigt sad og kigge-

de på os. Efter 10 minutter havde den 

set nok, og den fløj lavt ind i skoven. 

Vi fortsatte mod turens næste mål – 

en ung Kongeørn, som holdt til i en 

mose15 km fra uglen. Det var logi-

stisk set godt planlagt, men da vi kom 

til stedet var tågen så tyk, at vi end 

ikke kunne se den grantykning, som  

 
 

ifølge rygterne skulle ligge 300 m fra 

vejen. En Fjeldvåge og et par ”trom-

peterende” Dompapper blev det dog 

til, mens vi fik lidt kaffe og morgen-

mad. Sigtbarheden vekslede mellem 

10 og 100 m, så vi opgav projektet og 

kørte mod Møn, hvor der var både 

Jagtfalk og Amerikansk Krikand. Der 

spirede også et håb om, at der måske 

ikke var tåget dernede. Det lysnede 

også kortvarigt, men fra Køge og 

fremad var der igen ærtesuppe. Og 

ganske vist er landskabet som det står 

indhyllet i iskrystaller et smukt syn, 

men det var ikke lige det, der var ide-

en. 

Fra den forreste bil fik vi besked 

om, at tågen sluttede ved dronning 

Alexandrines bro, og at sigten på 

Møn var 5 km!! Vi troede, at de tog 

gas på os, men ganske rigtigt, da vi 



 51 

kørte ud af tågen og ud på broen 

bredte Møn sig ud foran os – det var 

næsten for godt til at være sandt. En 

flok på 20 Canadagæs trak lavt over 

vejen, og en lille flok Silkehaler sad i 

en have og guffede bær. Det så rigtig 

godt ud. Vi parkerede ved broen, der 

forbinder Ulfshale med Nyord. I en 

våge lå der tusindvis af svaner og an-

defugle og langt ude på isen stod en 

Havørn og skuttede sig. For nok var 

der forholdsvis god sigt, der var også 

ret koldt! Vi gav os straks til at lede 

efter den Amerikanske Krikand. Den 

ligner vores egen Krikand, men har 

fortil på brystet to smalle hvide stri-

ber, der på en liggende fugl går lodret 

op på brystet – af nogle omtalt som 

fuglens seler! Der var ikke mange 

Krikænder, men der stod en tæt klyn-

ge på en 25-30 styk sammen med 5 

Gråænder på isen et par hundrede me-

ter fra os, det lignede bare en stor 

klump and. De flyttede sig ikke meget 

– de stod bare og frøs, og man kunne 

kun checke nogle få af dem. Pludselig 

kom en Krikand ud af klyngen med et 

par fine hvide seler – jeg fortalte det 

straks til resten af gruppen; men det 

var vist ikke alle, der nåede at se fug-

len, for flokken lettede og fløj et par 

hundrede meter længere væk og smed 

sig på vandet i en flok Troldænder. 

Det lykkedes ikke at genfinde fuglen, 

til gengæld var der mange andre at 

glæde sig over. Mest spektakulær var 

de mange Lille Skallesluger, der var 

over hundrede og de lå tæt på, så man 

rigtig kunne studere de flotte hanner. 

Der var også nogle få Knarænder, 

som havde været så letsindige at 

overvintre sammen med Spidsænder 

og Pibeænder. Vi begav os mod fug-

letårnet for at spise og kigge efter 

Jagtfalken. Det første projekt gik 

godt, det andet blev vanskeliggjort af 

endnu en dyne af rimtåge. De nærme-

ste pæle blev kontrolleret, det gav fire 

Fjeldvåger, men Jagtfalken fandt vi 

aldrig – den kunne selvfølgelig have 

forladt området, men med den aktuel-

le sigt kunne der have gået en mindre 

flok strudse og giraffer rundt på en-

gen uden at blive set! Vi forsøgte et 

par timer – high light var en Snespurv 

– men besluttede os for at drage mod 

varmere himmelstrøg, det var i den 

forbindelse vores respektive fynske 

hjem. 

På trods af vejrgudernes drillerier 

havde vi en hyggelig tur og vi fik 

trods alt set nogle gode fugle. 

 – Søren Gjaldbæk. 

 

 

Gyldensteens enge  
Den 12. februar kl. 9.00 mødtes 10 

DOF-Fyn-ere ved Gyldensteen i let 

frost. Først kørte vi ud til Gylden-

steens enge, men da set hele var fros-

set til, var der ikke så meget som for-

ventet. Vi så dog en Blå Kærhøg fou-

ragere i området. På havet ud for lå en 

del Hvinænder, få Store Skalleslugere 
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og en Lille Skallesluger hun. Derefter 

kørte vi til Jersore hvor der stod 150 

Blisgæs, 100 Grågæs og lidt Sang-

svaner. Senere var vi ved Nørreby 

Hals hvor der bl.a. sås 250 Mørkbu-

gede Knortegæs, 15 Blisgæs, 500 

Almindelig ryle og 300 Store Regn-

spover. Endvidere Nordfyns første 

vibe i år. Derefter fortsatte nogle af 

deltagerne til Bogense for at kigge på 

Mågeøerne. Der var bl.a. 39 Lysbu-

gede Knortegæs, lidt flere Grågæs og 

15 Rødben. Turen afsluttedes kl. 

14.30 ved Fogense, hvor der var ca. 

50 Grågæs og en Blå Kærhøg.  

– Jens Bækkelund. 

 

 

Ture og møder  
 

Bøjden Nor  

Søndag den 26. februar  

Mødested: Dyndkrogen kl. 9.00  

Tilmelding til turleder Per Bak på 62 61 98 28. Er der isfrit, er Fugleværnsfon-

dens reservat landets bedste sted for Bjergænder. Det er også godt til andre 

dykænder samt Lille Skallesluger, og de ses formidabelt fra fugletårnet.  

 

 

Monnet 

Søndag den12. marts 

Mødested: Bjerreby Kirke kl. 8.00.  

Tilmelding til turleder Poul Rasmussen på 62 54 10 22.  

De første forårsbebudere er mødt op på Monnet, ligesom det er sidste udkald 

for vinterens Bjerglærker, Snespurve, Sangsvaner, og måske er Vandrefalken 

der også endnu. 

 

 

Nakkebølle Inddæmning 

Søndag den 19. marts  

Mødested: Ulbølle Brugs kl. 8.00.  

Tilmelding til turleder Niels Bomholt på 62 24 19 59. Dette sted er blevet en 

væsentlig fuglemagnet, siden der kom vand på. Der er mange lappedykkere, 

svømmeænder og meget andet at se frem til.  
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Lyø 

Søndag den 9. april  

Mødetid og -sted oplyses ved tilmelding til turleder Niels Bomholt på 62 24 19 

59. Øen byder på et varieret udbud af forårsfugle: andefugle, vadere og småfug-

le – og det er altid et hyggeligt sted til en tur. 
 

 

Sundet 

Søndag den 23. april 

Mødested: Fåborg Gymnasiums p-plads kl. 8.00.  

Tilmelding til turleder Lars Bonne Rasmussen på 26 23 84 37. Der er amtets 

absolut toplokalitet for Sorthalset Lappedykker, men de 3 andre ynglende lap-

pedykkerarter er der også samt en del andre vandfugle. 
 

 

Fyns Hoved 

Søndag den 7. maj 

Mødested: Sømærket 500 m øst for Cirkushotellet kl. 6.00.  

Tilmelding til turleder Ole Tønder på 66 11 59 05. Turen er betinget af, at Ole 

kan få et lift fra Odense. Lykkes det, skulle der være mulighed for en del fugle, 

både trækkende Gule Vipstjerter, Skovpibere, svaler på Horseklint og rastende 

sangere, måske en Ringdrossel, på hovedet. 
 

 

Romsø 

Søndag den 21. maj 

Mødested: Kerteminde Havn kl. 9.00. 

Tilmelding til turleder Ivan Beck på 65 32 53 00. Der er hjemkomst kl. 14.30. 

Prisen er kr. 110/person til dækning af sejladsen. Romsø er jo altid en perle, og 

sådan en majdag bør der være gang i sangfuglene derovre. Af specialiteter er 

der chance for Tejst, Huldue og Pirol. 
 

 

Syltemade Å 

Tirsdag den 23. maj 

Mødested: P-pladsen, Lange Gyde, Vester Skerninge kl. 19.00.  

Tilmelding til turleder Niels Bomholt på 62 24 19 59.  

Denne herlige sangfugletur i gummistøvler plejer at genlyde af Kærsangere, 

Gøge, Dobbeltbekkasiner og måske Græshoppesanger. 

 



 54 

Æbelø med overnatning 

Lørdag-søndag den 10.-11. juni.  

Weekendtur til Æbelø, som bl.a. er kendt for en lille bestand af Pirol, Huldue 

m.m. Der er også mulighed for Rødrygget Tornskade, Skovsanger og Tejst. Vi 

bliver indkvarteret på Æbeløgård, og der er fælles madlavning. Pris i alt max. 

200- kr.   Begrænset deltagerantal.  Tilmelding til turleder Jens Bækkelund på 

64 81 37 99, hvorved man får mere at vide om mødetid og -sted.  

 

Møder 
 

Rovfugle på Fyn 

Torsdag den 2. marts kl. 19.00. Lokalet, Risingskolen, Risingvej 25, Odense. 

Finn Eriksen vil berette om noget nær en menneskealder med rovfuglestudier i 

de fynske skove.  

 

Små pip 

 

Post Danmark opfordrer på et reklameomslag, at 

man fodrer havens fugle i de strenge vintertid og 

gør opmærksom på, at man bør fodre vinteren i 

gennem med varieret foder. Vi tilslutter os det hele, 

men ville måske have valgt et andet foto – her er 

Post Danmarks, dette nummers gættefugl. Som 

hjælpkan det oplyses, at det er en sjælden fugl på 

foderbrættet, især om vinteren.  

 

Sidste års konkurrence på DOF-Fyns hjemmeside om flest indberetninger 

med bonuspoint for særligt interessante indberetninger blev vundet af dette 

blads redaktør foran Michael Mosebo Jensen og Erhardt Ecklon. Vigtigere end 

slutstillingen er den store feltaktivitet, som konkurrencen gav anledning til, vi 

håber, at denne også vil fortsætte i 2006. 

 

Konkurrencen på DOF-Fyns hjemmeside i 2006 er todelt. Der er en konkur-

rence, der går på flest indberetninger af observationer: 1 indberetning giver 1 

point. Udover denne kan man tilmelde sig Tip 30, hvor man skal byde ind med 

30 arter, som man selv skal finde i 2006, deter ikke nok at kø køre hefugle, som 
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er fundet i forvejen. Man bliver belønnet efter et sindrigt udarbejdet pointsy-

stem. For tilmelding og regler henvises til hjemmesiden, klik på linket ”Tip30”. 

 

 

Fuglekiggeri er en hobby, der optager flere og fle-

re- Det er åbenbart ikke et isoleret dansk fænomen, 

som det fremgår af denne tegning, som Erik Dani-

elsen har sakset fra Los Angeles Times. Billedtek-

sten er ”Har de andre interesser end fuglekiggeri”? 

 

 

 

Brændegård Sø var vært ved Ørnens Dag søndag 

den 19. februar. 500 besøgte lokaliteten mellem 10 

og 14. Desværre var der tåget og ingen Havørn, til 

gengæld fortalte lokale DOF-Fynere under ledelse 

af Finn Eriksen om Havørnenes vilkår på Fyn. Ra-

dio Fyn bragte også et indslag om arrangementet. 

De mange fremmødte viser, at der må være poten-

tiale for et arrangement på et tidspunkt, hvor ørne-

ne og vejret er mere stabilt, f.eks. sidst i august. 

   

 

 

Indbetaling af bidrag til Havrevimpen 

 

75.00 kr. 
 

Benyt det vedlagte girokort 
 

 

  

….. og husk, 

   fugle skal ses i naturen  
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