Færøerne: 13-20 juli 2001
Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og
fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses.
Vi boede privat, dels i en af deltagerens familiehus samt et lånt hus i Sørvåg (Vagar), højt
oppe med fantastisk udsigt over Sørvågs ( Sørvágur) fjorden…

Turene var både køreture til de klassiske steder med 5 stjernede udsigter samt vandreture bl.a
langs Sørgvågsvattn (søen ved lufthavnen), samme tur som Barbara fra filmen af samme
navn, gik tur sammen med præsten (læs mere i ”Turen går til Færøerne, eller læs romanen/se
filmen- kan anbefales !) - ud til Trælanipa (hvor man kastede ulydige trælle i havet) og det
største vandfald Bøsdalafossur- fantastisk udsigt og gode fugleobs både der - og undervejs!
Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle….

En bådtur til Mykines kan anbefales, check vejr, roligt sø inden. Man bør om sommeren
reservere plads, senest dagen før. Ring evt og hør skipper mht. plads og vejret… det kan
værre hårdt..
Man kan også flyve derover med helikopter- ud og hjem samme dag, og indlogere sig på
Mykines i lille hyggeligt ”minihotel” med restaurent / kaffestue. Tur med båd/helikopter går
ud morgen og hjem eftermiddag.
Silas fra Færøerne har overnattet i telt ved fyret på Mykines og haft bla stormsvalerne ind om
natten skrigende.. På vej ud mod fyret, inden broen , står man inden stejl bakke ved Lamda,
her er måske verdens bedste obs afstand til Lunder mv. tog mange foto på 10m afstand af
ubekymrede Lunder, imens Kjoverne fløj lige over hovedet.
Man kan evt bo på vandrehjemmet i Torshavn, højt oppe med panorama udsigt, eller i
turistbureauet i Torshavn få adresser til ”Bed & breskfast” hos private, rundt om på øerne.

Vejret er ikke så slemt som sit rygte. Især juni juli august er norm fine, kortv. Regnbyge som
oftest i bjergene, hvor man kan stå og se nede på kysten at der er sol….
Tåge/skydække er der evt på højderne, man kan iflg lokale køre modsat vinden til anden ø
lokalitet og klar himmel… men selv i tåge (en dag) haft fine nærobs af bla
Storkjove, Stenpikker med unger mv.
Transport: Fly og færge , se links nederst.
Færge: tag bilen med, billeje er ikke billigt på Færøerne..

Og - Færøerne er Fantastisk!

Fugle:
Mallemuk :
alm. især Mykines havde bedste nærobs
Sule:
Mykines, mange fine obs oppefra, hvorfra de ses både over/under vandet!
Topskarv:
især langs Sørgvågs ( Sørvagur) fjorden, ofte grupper med 5-6 ex. på laveste klipper +
ude i fjorden, set på vandretur langs fjorden fra havnen, samt sejlturen til Mikines.
Sangsvane:
2 ex. Vågø
Edderfugl:
småflokke med unger, især Sørgvågs fjorden på vandretur..
Toppet Skallesluger:
2 obs Vågø
Strandskade:
overalt, mest enkeltvis/par, nationalfuglen ”Tjaldur” .
Hjejle:
ex. med unger, på fjeldsiden langs Sørgvågs Vatn.

få

Lille Spove:
alm. på Vågø især lidt oppe, på vandreture.
Stor Spove:
enkelte ex. På Vågø, lidt oppe af fjeldet, især sydl. tur
Rødben:
enkelte ex. Vågø
Dobbeltbekkasin:
Mange obs, omkr. Sørvagur på vandre ture, især omkring Lufthavnen, Sørvågs Vatn.
Storkjove:
især på Mykines og sejlturen derover, samt sydlige Vågø´s fjeldside, og Saksun en stående på
stranden, samt Trælanipa/Bøsdalafossur.
Alm. Kjove:
Især Mykines: flere gange 2-3 ex. lige over hovedet , både lys og flest mørke. Men
også langs Sørvågsvatn både lyse og mørke.

Ride:
bedste nærobser i havnen på Mykines, og inden broen til Mykines holm
Måger:
Stormmåge, Sølvmåge, Sildemåge, Svartbag, ofte ganske nær huse.
Havterne/Fjordterne
alm.) især på set på Mykines
Lomvie:
især set fra Mykines + sejlturen derover.
Tejst:
Mykines, Sørgvågs fjorden og sejlturen til Vestmanna
Lunde:
Bedste nærobs på Mykines, + på sejlturen derover, mv. Storslået oplevelse med den
besynderlige ”motorsavsagtige” lyd fra lunderne.
Sanglærke:
Mykines 1 ex.
Ravn:
Skansen Torshavn, 1 ex.
Stenpikker:
adsk. obs bla en med 2 unger på vandretur fra lufthavnen, på fjeldsiden.
Engpiber:
enkelte, rundt Sørgvåg, samt Mykines
Stær:
store og små flokke især i byer

Øvrige obs:

Spækhugger 3 ex. Langs kysten Mykines
Hval sp. 2-3 ex på sejlturen til Mykines
Sæl sp. En På klipper/ en i vandet langs Mykines
Hvid babysæl 1 ex. i Vestmanna Havn (formentlig gråsæl unge)

RACER PÅ FÆRØERNE : (Nordatlatiske underarter)
Kilde: Fugle i Nordatlanten: Søren Sørensen & Dorete Bloch (Gads forlag 1990)
Edderfugl race: S.M.Faeroensis (Færøerne/Shetland)
Dobbeltbekkasin race: G.G.Faeroensis (Nordatlanten)
Tejst race. C.G.Faeroensis (Færøerne)
Storkjove race: S.S.Skua (Nordatlanten)
Ravn race: C.C.Varius (Island/Færøerne)
Skærpiber race: A.P.Kleinschmidti (Færøerne/Shetland)
Stær race: S.V.Faroensis (Færøerne)
Gærdesmutte race: T.T. Borealis (Færøerne)
Rødben race: T.T Robusta, (Island/Færøerne)
Vindrossel race: T.I. Coburni (Island/Færøerne)
iflg Færøske Silas skulle Strømand være til at hitte i forsommeren. Bedste tid for sjældne
gæster fra især amerika er forår og efterår, med risiko for mindre godt vejr….
Lokaliter værd at besøge: (iflg færøske SIO)
Mykines især Lamba (mellem byen og broen) med Lunder, 2350 par ynglende Suler, og stor
stormsvale på få meters afstand, omkring midnat ved sømærket vest for bygden, det er bedst
på skyede aftner. Havobs om dagen over havnen sydpå, med 100´vis alm skråpe.
Sandoy, specielt Sandsvatn med mange ænder, Gróthúsvatn med ynglende Odinshøns gå
gerne turen rundt om søen.
Suderoy er et godt træksted, især ved sydspidsen Akraberg samt plantagerne der ofte er
rasteplads for gode trækfugle .
Info: Dof-rapporter, Turen går til Færøerne (Politiken), Fugle i Nordatlanten, som har de
specielle Atlanterhavs ø racer med.
Flytilbud til Færøerne :
http://dk.skyscanner.com/fly-til/fo/billige-fly-til-f%C3%A6r%C3%B8erne.html
Færge:
http://www.directferries.dk/faeroerne.htm
Rejsebureau Færøerne:
http://www.ff.fo/
Ovenatning Mykines:
Kristianshus og Det gule hus, begge med restaurent mv
Seljture:
til Mykines mv: Vagar tourist : tlf 33 34 55 , tilmelding senest dagen før kl 17.
Eller på mail: vagar@post.olivant.fo

/ Paul Nilsson

