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Fem personer reiste på fugletur til Skagen og to gode fuglelokaliteter i Bygholm 7-10. mai
1998 hvor 134 arter ble notert. Hekkende skjestork og stork, samt silkehegre og slangeørn
var turens største opplevelser.
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«Pensjonisttur»
”Pensjonistenes” årlige Skagentur var i år lagt til
tidsrommet 7-10. mai. Vi som tok turen denne
gang var: Tommy Fredriksen, Tor Sørlie, Ole
Tenndal, Åge Sten Fredriksen og Per-Arne Johansen. Med ryggsekker, fotoutstyr og diverse,
valgte vi i år å bruke to personbiler. Vi satset på
overfarten Gøteborg - Fredrikshavn tidlig på morgenen 7. mai. Turen fra Fedrikstad startet klokka
04.00, og gikk uten problemer.
Grenen camping
Basen i år var som alle tidligere år lagt til campinghytter på Grenen camping. Vi er nå blitt så
gode kunder her at de åpnet campingen kun for
oss før sesongstart. Forhåpningene er store når vi
drar nedover, og det er sjelden en blir skuffet over
hva disse turene gir av arter og trekkopplevelser.
Slik skulle det også bli i år. Været dette året ble
ikke så bra som vi håpet på. Lave temperaturer,
noe nedbør og vind, gjør at varmekjære arter ikke
trekker helt opp til Skagen. En slangeørn hadde
imidlertid vært oppe to dager før vi ankom, så
optimismen var ihvertfall til stede.
På disse turene blir det ofte å følge det vanlige
skjema, slik også i år. Etter å ha ankommet campingen var det utpakking, og deretter rett ut til
Flaggbakken. Her var vi alt klokka halv elleve på
formiddagen, så en tidlig ferge lønner seg. Flaggbakken ligger strategisk til for observasjon av
trekkfugler, og det er herfra de fleste fuglene blir
sett. Vi var her til klokka fem, og det gav følgende arter: 3 glente, 1 sivhauk, 6 spurvehauk,

60 musvåk, 5 fjellvåk, 3 fiskeørn, 1 dvergfalk,
og dagens godbit, en subadult kongeørn.
Islom på Nordstrand
Som vanlig var det tidlig opp fredag morgen.
Nordstrand med sjøfugltrekket var målet. Vi var
på plass ved sekstida, og trekket var i gang. Smålom, svartender, silender og terner trekker forbi
i bra antall, men det er sur nordavind og kaldt.
Helt til tre minutter på åtte. Lav mumling øker i
styrke fra noen dansker, og blir snart til rop. En
av de store lommene har retning rett imot. De
kommer ofte fra sørøst og passerer over land her
ute. Denne gang flyr en islom rett over. Slikt
varmer.
Jyllands beste våtmark
Også i år tar vi en tur ned til Jyllands beste våtmarksområde, Bygholm Vejle. Dette området
svikter aldri. Mengder av grågjess, de fleste
andeslagene som snadderand, skjeand, knekkand, taffeland pluss alle de vanlige. Sædgås og
kortnebbgjess var det også bra med i år. Fra demningen er det lett å få øye på det siste innslaget i
hekkefuglfaunaen her, nemlig skjestork. To par
fikk fram unger i år. Mens vi står og nyter denne,
kommer en dansk fuglekikker og forteller at det
sitter en silkehegre på utsiden av demningen.
Etter litt leting kan vi også krysse denne. En nydelig fugl i praktdrakt. Det eneste faste hekkende
par av stork i Danmark finnes også like ved her,
og en tur hit er et ”måste”. Begge de voksne ligger på reiret da vi kommer fram.

84

Per-Arne Johansen

Slangeørn
Herfra går turen til Kærup Holme, også en lokalitet i Bygholm. På veien dit, ved et sted som heter Høje, blir vi oppmerksomme på en stor rovfugl like ved veien. Uten problemer kan vi straks
bestemme den til en slangeørn. Den ”henger” på
stive vinger over en eng på leting etter bytte. Den
setter seg i et tre, hvor vi på fint hold med teleskop kan studere den. Fire slike arter på under
en time var bare helt utrolig.
Etter disse seansene roer vi ned i fugletårnet
på Kærup Holme og feiret vi de nye kryssene. På
Kærup kommer en på ganske bra hold av gråstrupedykker, og flere par lå på reir. Også svartterne hekker her, men var ikke så lett å få øye på
denne gang. Over førti brushaner i alle farger på
en liten tue var også litt av et syn. Ellers så vi
både dvergmåke, skjeggmeis og kornspurv i området. Deretter gikk turen mot Skagen igjen.
En feiring senere på kvelden av disse opplevelsene gjorde at satsingen på Nordstrand lørdag
morgen ble noe amputert, da bare Åge orket å stå
opp. Åtte fjellerker på stranden var ny turart, og
absolutt verd satsingen. Etter en noe sen frokost
var alle klare for Flaggbakken. Av nye arter kan
nevnes: Stork, hønsehauk, myrhauk, vandrefalk,
lerkefalk og turens tredje ørn, da en havørn dukket opp.
Stripegås på hjemreisedagen
Søndag var hjemreisedag, men en tur på Nordstrand hører med. Av spesielle arter denne morgenen ble en stripegås sett. Sjøorre og teist ble
også notert. I reservatet innenfor Nordstrand patruljerte sivhauker regelmessig, og fikk i år fram
unger, noe som ikke har skjedd siden åttitallet.
Vannrikse ble også hørt på tilbaketuren til campingen. Etter vask av hyttene og pakking gjorde
vi oss klar for hjemreise, men ikke uten at Flaggbakken ble avlagt et nytt besøk. Noen nye eller
spesielle arter ble ikke notert, men de fleste artene av rovfuglene ble sett, inkludert havørn.
Hjemreisen gikk uten problemer, og ved nitiden
søndag kveld var vi hjemme i Fredrikstad. Årets
tur ble tross moderat vær en av de beste både arts-
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messig og sosialt. Dette tegner godt for 1999-utgaven, som vil finne sted i tidsrommet tolvte til
sekstende mai. Artslisten for 1998-turen inneholder 134 arter, og følger under.
Artsliste :
Smålom, Islom, Toppdykker, Gråstrupedykker,
Havsule, Storskarv, Rørdrum, Silkehegre, Gråhegre, Stork, Skjestork, Knoppsvane, Grågås,
Sædgås, Kortnebbgås, Stripegås, Stokkand,
Snadderand, Brunnakke, Krikkand, Knekkand,
Skjeand, Gravand, Toppand, Taffeland, Kvinand,
Sjøorre, Svartand, Ærfugl, Siland, Laksand, Havørn, Kongeørn, Slangeørn, Musvåk, Fjellvåk,
Hønsehauk, Spurvehauk, Glente, Fiskeørn, Sivhauk, Myrhauk, Vandrefalk, Lerkefalk, Dvergfalk, Tårnfalk, Fasan, Trane, Vannrikse, Sothøne,
Tjeld, Vipe, Sandlo, Heilo, Myrsnipe, Enkeltbekkasin, Storspove, Småspove, Svarthalespove,
Strandsnipe, Skogsnipe, Grønnstilk, Gluttsnipe,
Rødstilk, Brushane, Avosett, Tyvjo, Svartbak,
Sildemåke, Gråmåke, Fiskemåke, Hettemåke,
Krykkje, Dvergmåke, Splitterne, Makrellterne,
Rødnebbterne, Teist, Bydue, Ringdue, Tyrkerdue,
Ugle ubest., Sanglerke, Fjellerke, Sandsvale,
Låvesvale, Taksvale, Trepiplerke, Heipiplerke,
Lappipleke, Gulerle, Linerle, Stær, Nøtteskrike,
Skjære, Kaie, Kornkråke, Kråke, Ravn, Gjerdesmett, Jernspurv, Sivsanger, Rørsanger, Munk,
Tornsanger, Møller, Løvsanger, Gransanger,
Fuglekonge, Steinskvett, Buskeskvett, Rødstrupe,
Ringtrost, Svarttrost, Rødvingetrost, Måltrost,
Duetrost, Gråtrost, Toppmeis, Blåmeis, Svartmeis, Kjøttmeis, Skjeggmeis, Gråspurv, Bokfink,
Bjørkefink, Grønnfink, Grønnsisik, Stillits,
Tornirisk, Gråsisik, Kornspurv, Gulspurv, Sivspurv

Feiring av Slangeørn, turens høydepunkt. Fra
høyre; Ole Tendal, Tommy Fredriksen, Åge Sten
Fredriksen, Tor Sørlie. Foto: Per-Arne Johansen. På grunn av ikke representativ og noe uhøvisk adferd
fra en av deltagerne er bildet noe forminsket (red.).
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Nære på...
Typisk nok var det på en sopptur, med deltagere fra hele landet, i regi av Norsk Soppforening, at det ble funnet en ny og uventet karplante for Østfold.
Heldigvis ble den funnet av en østfolding....
red.

Junkerbregne. Tegning: Hermod Karlsen
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