
DOFtur, til Romsø, søndag d. 1. juni.  Leder Ivan Beck 
 
 
Søndag morgen, i stille, køligt vejr, noget skyet - men sommeren er lige 
begyndt! Dagen er blevet mere end 10 timer længere- 17 deltagere samledes i 
Kerteminde havn, Romsøbåden sejlede af sted ud på Storebælt -  hvor 
marsvinene viste sig for os! 

 
I land på den skovklædte Romsø, og efter en lille velkomst vandrede vi ind 
i skovens bøge-haller, som det blev nævnt! Op mod Skovfogedhuset, så "Byen", 
skolen, Mallehuset, videre langs kysten med skrænterne, det smukke 
Stenkastkrogen, forblæste hvidtjørne, Fyrblokken, blå Storebælt med 
skibstrafikken   - Dådyr, vandhuller, vindfælder, de væltede træer fra 
vinterens storme- nu er de bosteder for et utal af kravl og insekter- - 
  

 

 
I løbet af dagen hørte eller så vi op mod 50 fuglearter, - og vi blev oplyst 
om en havørn, der har slået sig med på Romsø - 
Her er aldeles fredeligt, nogle få andre (fiskere)turister, så vi fik rig 
lejlighed til at lytte til løvsanger, havesanger, tornsanger, gransanger, 
gulbug!, hulduen med sit "oou"  "oou",   
ravnen med nogle "kro-kr"  "krokr" - vi SÅ også ravnen i rolig flugt hen 
over trætoppene. En enkelt musvåge holdt øje med os. Rødhals, rødstjert, 
munk, - og vi så jo rigtig mange af de "traditionelle" strand/vandfugle: 
stor præstekrave, strandskade, vibe, rødben, gravand, knarand, splitterne - 
en havternekoloni, lige ved stormmågerne - de var ikke helt enige om 
redepladserne-- vi så digesvaler, landsvaler, fiskehejre, tornirisk, 
edderfuglefamilier med alle ungerne  i kølvandsstriben... toppet 



skallesluger, gravand. Solen brød frem, og ved øens SØ-side var vi heldige 
at se 4 tejster ude i vandet. 

 
 Den obligate frokostpause holdt vi - traditionen tro - ved Jagthytten, vi 
kunne se ud over de dådyrgnavede hvidtjørne, ind mod skoven, med de flotte 
gamle bøge, asketræer, ege osv. osv. Ved de tørre skrænter er der meget 
hjertegræs, tuerne med gul engmyre, i vandhullerne er der blandt meget andet 
vandspir, vejbred skeblad, gul iris, vandranunkler, - elletrunter og 
kvækkende frøer...   

 
 

Ved 13- tiden gik det mod anløbsbroen, og som et sidste flot kig her på 
Romsø fik vi set Havørnen! Der kom den flot "sejlende" hen over skoven, en 
"flyvende dør" - nok på vej til sit skjulte redested - det var en flot 
slutning på en rigtig fin tur, med mange fuglekig og godt vejr. 
 
En god sejltur tilbage til sommerens Kerteminde, - den ligger der med havn, 
skibe, møllen ved J.L.museet - Kerteminde er med god grund nok lidt stolt af 
sin dejlige Romsø derude i Storebælt.   
   
Gunhild Brink 


