Tur til Sverige med DOF Fyn i påsken, 1-4 april 2010
af Per Rasmussen
Formålet med turen var at genoptage tidligere tiders DOF Fyn-ture til Sverige. Denne gang skulle
turen dog ikke gå til Småland, med derimod til Hornborgasjöen og derefter videre til Mellemsverige
omkring Uppsala.
Vi havde på forhånd skimmet nettet for turrapporter og desuden havde vi modtaget nogle meget gode
og præcise beskrivelser, som vi brugte til at planlægge turen. Vi havde på forhånd en række
"target"arter, som turlederne gerne ville se, og det var primært dem vi gik efter, dog med svingende
held.
Der var 8 deltagere på turen. Hvilket passede godt med transport i to biler. Overnatning fandt sted i
lejede hytter. Henholdsvis en overnatning ved Hornborgasjöen og to overnatninger i Uppsala. Prisen
på overnatning og transport blev ca. 1600,- ( kørt ca. 2500 km ).

Gennemgang af turen
1.april:
Afgang fra Nyborg 5.30, med kurs mod Hornborgasjöen. Oprindelig var det meningen at vi ville
have stoppet ved Malmö og kikket efter Steppeørnen, men den var desværre blevet temmelig ustabil,
så vi opgav den.
Vejen til søen gav bla. 3 Røde Glenter, 80 Traner og årets første Fiskeørn.

Lille udsnit af de mange Traner ved Horborgasjöen
Vel ankommet til søen kunne vi nyde det storslåede syn af 9400 Traner og et væld af Sangsvaner og
andefugle. Desuden 2 Havørne og et par Rørhøge. Skal opleves, men er også noget turistpræget!
Vejret blevet hurtigt noget kold, og vi begav os mod vores indkvartering ( se link ).
Vi havde fået et tip om Urfugle ved det nærliggende skydeterræn ved Skövde, så det skulle jo
prøves. Det viste sig dog at angivelsen var temmelig upræcis og området temmelig stort... Vi var dog
ikke nået ret langt ind i området før vi blev stoppet af militærpolitiet, som ville vide hvad vi lavede
der! Heldigvis godtog politimanden vores forklaring, og for at det ikke skulle være løgn viste han os
hen til den rigtige indkørsel. Det er tydelig at de er opmærksom på biler med udenlandske
nummerplader i deres militærområdet, hvilket vel ikke kan undre, men hvis man ellers har en
fornuftig forklaring ser det ikke ud til at være noget problem.
Vel inde i området ledte vi efter spillepladsen i takt med at skumringen nærmede sig, og heldigvis
lykkes det at få set 10 Urfugle hanner på pladsen. Ny art for nogen. Desuden var der bla.
Misteldrossel, Hedelærke og Fyrremejse.
Se Skövde skydfelt på et GoogleMap

Skövde Skydfelt med Urfuglespilleplads i baggrunden
2.april:
Startede dagen med at få pakket sammen og kørte så mod Uppsala. En tur på adskellige hundrede
kilometer. Stoppede undervejs på en hemmeligholdt Lapuglelokalitet. Der var dog ikke nogen ugler
fremme så tidligt på dagen, men snakkede lidt med et par lokale fuglekikkere, som forsikrede os om
at fuglene stadig var der.

Vi besluttede os derfor til at køre til Fiby Urskog, som ikke var så langt væk. Urskogen er, som
navnet antyder, en naturskov med gamle fyrre- og grantræer. Rigtig spætteterræn! Alle arterne skulle
være her, med de kan være svære om eftermiddagen, og desuden var stierne vanskelige da der stadig
lå meget sne. Vi gav den dog et forsøg, og tror nok vi kan sige at vi var ganske heldige! Skoven var
forholdsvis død, dof var der en del Lille Korsnæb. Men et stykke inde i skoven kunne vi høre spætter
arbejde. Det viste sig at være 3-4 Store Flagspætter, men også en Tretået Spætte blev hørt og set
kortvarrigt. Ny art for alle.
Det kan varmt anbefales at man besøger skoven tidligt om morgen, da spætternes aktivitet er større
her. Vi så ikke mere på vores ret korte besøg, men absolut en god lokalitet.
Der skulle også være mulighed for at se bla. Lille Flagspætte, Sort-, Grøn- og Gråspætte, samt
Perle,- og Slagugle. Gråspætten er dog vistnok noget ustabil.
Se Fiby Urskog på et GoogleMap

Fiby Urskog
Således trætte, men med en ny art i bogen kørte vi til Uppsala for at blive indkvarteret i vores hytter i
Fyrishov Camping.
Aftenen skulle bruges til natlyt ude østpå fra Panseruddens Naturreservat mod Gislaren.
Natten var perfekt til natlyt; vindstille og 3-4 graders frost, men desværre havde uglerne ikke læst på
lektien!
Se Panserudden på et GoogleMap

Panserudden Naturreservat
Fra P-pladsen i Panserudden kunne vi høre 2-3 Spurveugler og et par Natugler, men de var langt
væk. Vi valgte at køre langs vejen mod nordøst og stoppe jævnligt for at lytte. Det gav ikke det helt
store, omend enkelte Natugler og Spurveugler, men stadig på temmelig stor afstand.
Til gengæld var vi heldige at høre en Los et sted. Vi viste ikke umiddelbart hvad det var, men har
efterfølgende fået det tjekket, og den skulle være god nok. Lossen skulle også være ret udbredt i
området, omend man ikke ser den ret meget. Vores targetart på turen var Slagugle og der skulle være
op mod 15 syngende hanner på strækningen fra Panserudden til nord for Gislaren. Men denne nat
var der ganske tavst. Heldigvis traf vi nogle lokale fuglekikkere der kunne guide os til en syngende
Slagugle, og det er godtnok en imponerende stemme den kan frembringe! Tilsyneladende er det
pågældende sted et sikkert ynglested for uglerne, så der skulle være gode muligheder for at høre
fuglene her. Men bortset fra den ene fugl hørte vi desværre ikke andre.
Se Gislaren på et GoogleMap

3. april
Brugte det mest af dagen ved Panserudden, hvor vi ledte efter Hjerpe, Tjur, Gråspætte og
Spurveugle. Desværre uden held, men stierne i skovene var også vanskelige, da der lå meget sne.
Vejret var fint, og vi fik da set bla. Sortspætte 2, Grønspætte 2, Lille Flagspætte 1, Havørn 3-4,
Skovsneppe 1.
Eftermiddagen blev fremskeden og vi forlod Panserrudden og kørte efter en, for mange, "most
wanted" ugle, nemlig den store Lapugle.
Normalt findes arten noget længere mod nord, men enkelte par findes ned på højde med Stockholm.
Disse par optræder som "offentlige hemmeligheder", og vi vil derfor ikke offentliggøre lokaliteten.
Hvilket egenlig er noget pjat da "alle" kender lokaliteten. Mens vi var der kom der også 5 svenskere,
og der var ingen der undrede sig over at vi stod der. Vi så og hørt en enkelt fugl på ret kort afstand,

og tilsyneladende var den ganske vandt til de mange fuglekikkere. Stor oplevelse, der blev fejret på
behørig vis med rødvin da vi kom tilbage til hytterne!

Jagtmarker for Lapuglen
4. april:
Hjemkørsel. 860 km. til Midtfyn...
Bestemt ikke sidste gang vi tager til Mellemsverige. Der er jo også stadig en del arter som vi ikke fik
set.

Artsliste. Udvalgte arter
Trane 9500
Havørn 4-5
Fiskeørn 1
Rørhøg 4-5
Rød Glente 10
Urfugl 10 hanner
Spurveugle 4-5
Natugle 3-4

Slagugle 1
Lapugle 1
Tretået Spætte 1
Sortspætte 2
Grønspætte 2
Lille Flagspætte 1
Fyrremejse 1
Hedelærke 2

Los 1 hørt. Desuden set fodspor af Elg og Grævling.
Turdeltagerer:
Anders Kristian Bærholm Frikke, Aage Wichmann, Edda Riiser, Eske Mortensen, Ella Mikkelsen,
Jesper Stenniche, Mark Hammond, Per Rasmussen

