
Felttræf 2014 Program 
 

Felttræf 2014 står for døren og Feltud er stolte over at kunne præsentere endnu et spændende 

program med fokus på samvær i felten og formidling af gode oplevelser med fuglene.   

Som altid er aktiviteterne i felten afhængige af vejrudsigten og kan blive aflyst eller udskudt 

derefter. Ligeledes kan det ske, at aktiviteter aflyses, hvis en meget sjælden fugl dukker op 

andetsteds. Alle ændringer i programmet vil blive meldt ud på Feltuds facebook-gruppe. Er du ikke 

bruger af facebook, er du velkommen til at ringe til Kristian Birchvald Jensen på mobil 29 65 69 35 

for at høre hvorvidt et kommende arrangement løber af stablen. 

 

Programmet ser ud som følger: 

 

Lørdag d 11.oktober 
 

Solopgang: Konkurrencerne starter officielt. Læs mere herunder. 

 

 

Kl.20.00 

Intro-foredrag til området og fuglene.  

Blåvand fuglestation 

Indledningsvis fortæller Henrik Knudsen om lokaliteterne i Blåvandsområdet og hvordan man bedst 

udnytter vejr og vind. 

Herefter bringer Morten Kofoed-Hansen en kort gennemgang af de mest almindelige arter for 

årstiden. 

Afslutningsvis fortæller Mark Hammond om kommunikationen på Felttræf, bla. om Felttræf-

gruppen på facebook. Er du ikke bruger, vil det være en god ide at være tilstede, da du kan få 

kontakt til nogen, der kan hjælpe. 

 

 

Søndag d. 12. oktober 
 

Kl.8.00-10.00 

Morgenobs på Blåvands Huk 

Mødested: Blåvand fuglestation kl 8.00. 

Vil du gerne have genopfrisket småfuglenes trækkald, er det nu, du skal slå til. Mathias Blicher 

Bjerregård og David Manstrup fra Feltud, der begge har erfaring som trækfugleobservatører på 

DOFs feltstationer, vil sætte navn på og svare på spørgsmål om de mange lyde fra himlen. Vi finder 

en god bakke og er vindretningen god, er der gode chancer for at se opleve spændende arter som 

f.eks lapværling og bjergvipstjert og hvis vi er rigtigt heldige måske en Storpiber. 

  

Kl..10.30-12.30 

Fælles lusketur i ”Mosen”. 

Mødested: P-pladsen ved Blåvand fuglestation. 
Kristian Birchvald fra Feltud viser rundt i den meget spændende mose, der ligge i det militære 

område på Blåvands huk. Lokaliteten har igennem tiderne budt på et utal af spændene arter – senest 

en Korttået lærke sidst i september. 

https://www.facebook.com/groups/615549668456064/


Hvis du vil opleve mosen skal du være med denne dag, da den desværre bliver lukket af pga 

militære øvelser mandag-fredag. 

 

Kl.20.00 

Rejseforedrag om Israel v. Andreas Bruun Kristensen 

Blåvand Fuglestation 

Israel har i et halvt århundrede været kendt som et af regionens mest spændende lande, når det 

kommer til trækfugle. Andreas har besøgt Israel 5 gange på forskellige årstider over de seneste år 

og har et stort kendskab til landets fugle. Kom og se billeder og hør om de fantastiske 

fugleoplevelser, der følger med et besøg i Israel. 

 

 

Mandag d.13.oktober 
 

Kl. 9.00-12.00   

Guidet tur på Nyeng ved Ho v. Henrik Böhmer. 

Mødested: Nyeng ved Ho Golfklub – nærmere følger 

De ”giftige” løvkrat ved Nyeng giver hvert år spændende fugle. Særligt er lokaliteten kendt for 

Hvidbrynet løvsanger, der kan optræde med flere individer. Området er bare stort og uoverskueligt, 

så Feltud tilbyder en intro-tur til lokaliteten med Henrik Böhmer, der kender lokaliteten som sin 

egen bukselomme. Mon ikke Henriks skarpe ører betyder at der bliver opsporet noget spændende på 

turen? Måske en fuglekongesanger? 

 

Kl. 15.00-16.00 

Højvandsrast i Ho bugt v. Henrik Böhmer 

Mødested: Nyeng, for enden af Ebbevejen 

Under højvande presses de tusindvis af vadefugle og ænder, der raster i på vadefladerne ud for 

Skallingen ind i Ho bugt. Man kan opleve ”sort sol” af vadefugle, især ryler, små kobbersnepper, 

storspover og strandhjejler – et fantastisk syn. Ofte følger rovfuglene med det overdådige 

spisekammer og der vil være gode chancer for Vandrefalk og Havørn. Henrik Böhmer fortæller om 

fænomenet og hjælper med at sætte navn på de svært bestemmelige vinterdragts-vadefugle.  

 

Kl.20.00 

Foredrag om bestemmelse af stenpikkere og kjover v. Klaus Malling Olsen 

Blåvand Fuglestation 

Ser du en stenpikker i midten af oktober, er der god grund til at gå den efter i sømmene. Det kan 

godt være en af de sjældne… men de er svære.  

Klaus Malling Olsen sætter på sin vanlige humoristiske og lune facon fokus på denne svære 

disciplin, der forhåbentligt udmønter sig i endnu en god træf-stenpikker – sidste år havde vi 

fornøjelsen af en smuk Ørkenstenpikker på Blåvands Huk. 

Da der samtidigt er gang i en mindeværdig mellemkjove-invasion, vil Klaus også gennemgå 

kjoverne, så vi er klædt på. Er vinden i vest burde det blive omsat til felterfaring en af de 

efterfølgende dage. 

 

Tirsdag d. 14.oktober 
 

Kl.8.00-12.00 

Fælleslusk på Skallingen v. Morten Kofoed-Hansen og Kristian Birchvald Jensen 



Mødested: Vogterhuset for enden af Skallingvej 

Skallingen er sydspidsen af Blåvand-halvøen og opsamlingspunkt for de mange trækfugle, der 

trækker ned langs kysten. Området er især spændende, når det kommer til åbenlandsarter og 

godbidder som vandrefalk, laplandsværling og bjerglærke er absolut ikke særsyn her.  

En fælles gennemsøgning af området, vil – hvis vi er mange nok – sagtens kunne give noget rigtigt 

spændende. Husk godt fodtøj og mad/drikke – der er små 3 km til spidsen, og det kan være hårdt 

terræn.   

 

Kl.14.00-17.00 

Måger på Hukket med Klaus Malling Olsen 

Mødested: P-pladsen ved Blåvand fuglestation kl.1400 

Midt på ugen er der højvande op ad eftermiddagen og dette kan betyde mange måger på stranden 

ved Blåvands Huk. Er dette tilfældet, stiller Klaus Malling op til en fælles gennemgang i felten og 

med lidt held ser vi både Kaspisk måge og Middelhavssølvmåge. 

    

20.30-22.30 

Landskamp: Danmark-Portugal 

Mødested: Blåvand bowlingcenter 

Vi ser den (forhåbentligt) spændende EM-kvalifikationskamp over en fadøl på Blåvand 

Bowlingcenter, midt i byen. 

 

Onsdag d.15.oktober 
 

Kl. 8.00-10.00 

Morgenobs på Hukket med Klaus Malling Olsen 

Mødested: P-pladsen ved Blåvand fuglestation 

Vi håber på en smuk morgen og tilbyder endnu et trækfuglekursus i felten, hvor Klaus vil hjælpe 

med at sætte navn på de fugle, vi ser. Forhåbentligt, vil der være mulighed for at omsætte teorien fra 

kjove-kurset til praksis.  

 

Kl. 20.00 

Foredrag om bestemmelse af havdykænder med Rasmus Strack. 

Blåvand fuglestation 

Rasmus Strack er en af verdens førende kapaciteter, når det kommer til bestemmelse af ænder. 

Rasmus fortæller om, hvordan man bestemmer ”melanitta’erne” (sortænder og fløjlsænder), med 

fokus på de meget sjældne arter, Amr.sortand, Amerikansk og Sibirisk fløjlsand og Brilleand, der 

helt utroligt nok alle sammen er truffet i Blåvand… og alle indenfor de seneste år!  

Foredraget følges op af et feltkursus ved Hvidbjerg strand torsdag, såfremt der ligger dykænder. 

Antallet varierer noget fra år til år. 

 

 

Torsdag d. 16.oktober 
 

Kl. 12.00-16.00 

Guidet tur til Fiil-sø med Bent Jakobsen 

Mødested: Avlsgården, Kærgårdvej 12 6854 Henne 

Naturvejleder Bent Jakobsen fortæller om den nylige restaurering af den fantastiske Fiil-sø, der blev 

genskabt i 2012, on location. Fiil-sø er en førsteklasses lokalitet for andefugle, svaner og gæs og der 



er også gode chancer for havørn og andre rovfugle. Bent har været med siden projektets start og 

kender om nogen området og dets fugle. 

 

Kl. 20.00 

Felttræf-opsamling samt gættefuglequiz  

Blåvand fuglestation 

I ugens løb vil der blive utvivlsomt blive fundet masser af spændende fugle og taget en masse gode 

billeder. Denne aften er afsat til, at du kan vise dine billeder på storskærm over en øl eller en 

sodavand. Klaus Malling vil hjælpe med at bestemme fuglene, hvis du har fotograferet noget, du er 

i tvivl om. 

Vi runder af med en lille billede-quiz skruet sammen af Mathias Blicher Bjerregård. Man lærer 

meget af, at være med og der dystes om en lille præmie. 

 

Fredag d.17.oktober 
 

Kl. 8.00-12.00 

FT-BIRDRACE 

Som noget nyt har vi valgt at runde Felttræf af fredag kl.12 og det skal naturligvis ske med et brag. 

KL.8.00 går startskuddet til Felttræf-birdrace (se så mange arter som muligt i FT-området) og kl.12 

er der samling på P-pladsen ved Blåvand fuglestation. Her afrapporteres deltagernes scores og vi 

udråber vinderne i samtlige konkurrencer… inkl. vinderholdet i Birdracet, der præmies med en lille 

lækkerbisken. 

Reglerne ses under ”konkurrencer”. 

Da vi har fundet det meget svært at finde et egnet sted til en afslutningsmiddag i Blåvand , har vi 

opgivet konceptet i år.   

MEN: Hvis nogen af jer gæve deltagere har mod på at bikse en solid gryde et-eller-andet sammen 

på Blåvand fuglestation fredag aften, samt bistå med oprydning, vil Feltud gerne hjælpe til at 

reklamere og holde styr på deltagere og finanser.  

Er det noget for dig, bedes du kontakte Morten Kofoed-Hansen på tlf 26 29 19 08.  

 

Tilmelding: 
Man tilmelder sig til træffet enten ved enten at melde til på dette event på facebook (kræver log-in), 

ved at melde til på feltud-bloggen eller ved at ringe eller sende en sms til Kristian Birchvald Jensen 

på 29 65 69 35. Man kan KUN vinde præmier hvis man er tilmeldt træffet. 

 

Lidt om Blåvand og Blåvand fuglestation 
Blåvands Huk er Danmarks vestligste punkt og af samme årsag én af Danmarks absolut mest 

spændende fugle-lokaliteter. Fugle fra alle verdenshjørner kan havne her, da de ofte vender om efter 

en tur ud over Nordsøen og slår sig ned, så snart de får landkending. 

Blåvand fuglestation er næstyderste bygning på Blavands Huk. Det er sidste hus på venstre hånd, 

når du kører mod vest af Blåvandvej. 

Foredragene foregår i Naturskolen, som du finder ved at gå ind i indre gård og tage anden dør i 

bygningen til højre. Der er ikke fri adgang til haven, der da der foretages ringmærkning.  

Der vil være salg af øl, vand og lidt sødt til billige penge i forbindelde med aftenforedragene. 

     

 

https://www.facebook.com/events/359768644173680/?ref_dashboard_filter=upcoming
http://feltud.wordpress.com/


Felttræf-området 
Felttræf-området udgøres af vadehavsregionen fra grænsen mod syd til Vejers i nord, mod øst 

afgrænset af hovedvej 11. Mellem hovedvej 11 og Henne går grænsen langs vej 465 mod Henne 

mod nord, og mod SV herfra vej 181 til A11 ved Varde. 
Vadehavsøerne Fanø, Rømø og Mandø er inddraget. Kun fugle fundet i dette område tæller med i 

konkurrencerne. 

 

Konkurrencer 
Som altid udlover vi gavekort til Naturbutikken til finderne af træffets bedste fugle. Dog kan du kun 

deltage i dysten om præmierne, hvis du er DOF-medlem og tilmeldt Felttræf 2014. Læs mere under 

tilmelding 

Træffets sjældneste fugl præmieres med et gavekort til Naturbutikken på 1000 kr. 

Træffets næstbedste fugl præmieres med et gavekort på 500 kr til Naturbutikken. Det kan dreje sig 

om den næstsjældneste eller måske en publikumsvenlig fugl, mange har fået fornøjelse af. Hvilket 

fund, det drejer sig om, er suverænt Feltuds afgørelse. 

 

Holdkonkurrencen. 

I holdkonkurrencen handler det om at finde så mange sjældne fugle som muligt i ugens løb. De 

mest almindelige point-arter (f.eks Lapværling) udløser eet point, mens en ny art for landet vil 

udløse 20. Et hold kan bestå af 2-5 personer. For arter, der udløser mere end 3 point gælder det, at 

mere end halvdelen af holdet skal have set fuglen, være enig i bestemmelsen og fuglen skal meldes 

ud. 

Regelsættet findes nederst i invitationen. Tilmelding sker ved at sende sms til Kristian Birchvald 

Jensen på 29 65 69 35 med holdnavn og navn på alle deltagere. Fugle kan først give point efter at 

man har tilmeldt sit hold. Der er åbent for tilmelding op til Felttræf og i hele uge 42. 

Holdenes scores sendes til Morten Kofoed-Hansen på tlf 26 29 19 08 senest fredag kl.12. 

 

FT-Birdrace: 

Se så mange arter i Felttræf-området som muligt på 4 timer. Én art giver eet point. Man skal være 

tilbage på Blåvand fuglestation senet fredag kl. 12 til afrapportering. For hvert minut, man 

overskrider tidsfristen, nedskrives man 5 point. Birdracet starter kl. 08.00 fra Blåvand fuglestation 

og Mathias Blicher Bjerregård og David Manstrup vil forklare reglerne inden holdene slippes løs. 

 

Ringmærkning. 
Der ringmærkes dagligt i stationshaven samt i Fyrhaven på Blåvands Huk. Fanges en spændende 

fugl, vil dette blive medlt ud og ringmærkerne vil lave en fremvisning ved Blåvand fuglstation. Da 

fuglenes ve og vel kommer i første række, kan dette ske med kort varsel, hvis fuglen er i dårlig 

stand.  

Der vil måske også være mulighed for en generel fremvisining af fugle i hånden, hvis personalet 

ikke har for travlt. Dette meldes ud på facebook-gruppen. 

 

Vi glæder os meget til at se jer alle sammen og vi håber på endnu et brag af et Felttræf. 

Vel mødt til Felttræf 2014 

 

De bedste hilsner 

Feltud 

Er der spørgsmål til ovenstående/træffet generelt – ring til Kristian Birchvald Jensen: 29656935 



 

Pointgivning i holdkonkurrencen 
Pointsystemet i Holdkonkurrencen er udarbejdet med det formål, at der bliver fundet så mange 

sjældne fugle på træffet, som muligt.  

Arternes værdi er fastlagt på baggrund af deres optræden på tidligere træf og strækker sig fra 1 

point for regelmæssige fugle til 20 point for ny art for landet. Enkelte ”dyre arter”, der kan optræde 

talrigt udløser kun point én gang per hold. 

Et hold kan bestå af 2-5 personer. Ajourføring med points skal gøres af holdet selv. Kun fugle, der 

opdages af en holddeltager udløser point for holdet. Alle arter, der udløser 3 point eller mere skal 

ses af over halvdelen af deltagerne på et hold. Holdets liste over pointgivende arter og samlede 

pointsum skal være rapporteret til et Morten Kofoed-Hansen på tlf 26 29 19 08 senest fredag kl.12. 

Vinderlisten vil blive gennemgået. 

 

Bemærk at: 

 

KUN RASTENDE FUGLE ER POINTGIVENDE, MED MINDRE OVERTRÆKKENDE 

FUGLE SES AF MINDST 5 OBSERVATØRER ELLER FOTODOKUMENTERES 

BEHØRIGT. 

 

SU-ARTER OG ANDRE ARTER, DER GIVER MINDST 12 POINT, SKAL SES AF 

MINDST 5 OBSERVATØRER ELLER FOTODOKUMENTERES BEHØRIGT.    

 

ALLE ARTER, DER UDLØSER FIRE POINT ELLER MERE SKAL RAPPORTES 

 

Islom 5 (også for multiforekomst – UDLØSER KUN POINT EEN GANG PR HOLD) 

Hvidnæbbet lom 8  

Silkehejre 8 (også for multiforekomst) 

Sølvhejre 2 (også for multiforekomst) 

Rødhovedet and 8 (også for multiforekomst) 

Kongeederfugl 12 (også for multiforekomst) 

Stellersand 12 (også for multiforekomst) 

Amerikansk skarveand 12 (også for multiforekomst) 

Steppehøg 10 

Stribet ryle 10 (også for multiforekomst) 

Tredækker 8 

Odinshane 8 (også for multiforekomst  

Thorshane 5 (også for multiforekomst) – UDLØSER KUN POINT EEN GANG PR HOLD) 

Sibirisk hjejle 10 

Amerikansk hjejle 15 

Sorthovedet måge 3 (også for multiforekomst) 

Sabinemåge 6 (også for multiforekomst) – UDLØSER KUN POINT EEN GANG PR HOLD) 

Gråmåge 5 

Hvidvinget måge 10 

Hvidvinget terne 10 

Lille flagspætte 3 

Toplærke 5 point (kun uden for Hirtshals) 

Markpiber 10 

Storpiber 7 



Blåhals 10 

Sibirisk Sortstrubet bynkefugl 12   

Brun løvsanger 12 

Schwarz løvsanger 16 

Lundsanger 12 

Hvidbrynet løvsanger 6 

Fuglekongesanger 10  

Humes Sanger 15 

Rødtoppet fuglekonge 3 (også for multiforekomst) 

Lille fluesnapper 10 

Pungmejse 2 (også for multiforekomst) 

Stor tornskade 1 

Nøddekrige 5 (også for multiforekomst) 

Rosenstær 10 

Hvidsisken 5 (også for multiforekomst) 

Hvidvinget korsnæb 2 (også for multiforekomst) 

Lapværling 1 (også for multiforekomst) 

Dværgværling 12 

 

Herudover ifølge asteriskbenævnelser i den nyeste udgave af Fugle i felten: 

*=14 

**=16 

***=18 

ny art for landet=20 

 

Fænologipoint:  

Skovpiber 1                      Grå fluesnapper 2                    

Rødstjert 1                        Broget fluesnapper 2               

Rørsanger 1                      Sivsanger 2                              

Havesanger 1                    Tornsanger 2                           

Digesvale 1                       Bynkefugl 2                            

Bysvale 1                          Rødrygget tornskade 2            

Gul vipstjert 1                   Mursejler 2                              

 

                                                                                                                                                                  

+ plads til at FT-gruppen kan uddele fænologipoint for overraskelser som eksempelvis 

Karmindompap, Gulirisk, Rødstrubet piber eller Turteldue.  

 

Held og lykke derude i krattene! 

med venlig hilsen 

FT-gruppen 

 

 



Bilag 2 - Skema for aktiviteter på DOF’s felttræf uge 42 2014 (11/10-18/10) 

 Lørdag  Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Morgen 08:00 
Felttræf start 

08:00-10:00 
Træk obs 
Blåvands Huk 
Mødested: 
Blåvand 
Fuglestation 
v. MBB og DMa 

09:00-12:00 
Fælleslusk og 
intro til krattene 
ved Nyeng 
Mødested: 
Nyeng ved Ho 
Golfklub 
v. HBø 

08:00-12:00 
Fælleslusk på 
Skallingens sydspids. 
Mødested: 
Den sidste p-plads (ved 
fårefolden) 
v. MKH, KBJ 

08:00-10.00 
Morgenobs på 
Hukket  
Mødested:  
P-pladsen ved 
Blåvand 
fuglestation 
v. KMO 

 8:00-12:00 
BIRDRACE 
Mødested 
Blåvand 
Fuglestation 
v. DMa, MBB 
m.fl.  

  10:30-12.30 
Fælleslusk i 
Mosen 
Mødested 
Blåvand 
Fuglestation 
v. KBJ 

     

Middag   15:00-16:00 
Vadefugle ved 
Nyeng 
Mødested: 
Nyeng, for 
enden af 
Ebbevejen 
v. HBø 

14:00-17:00 
Måger på Hukket  
Mødested:  
P-pladsen ved Blåvand 
fuglestation  
v. KMO 

 12:00-16:00 
Guidet tur til Fiil-sø 
Mødested: 
Avlsgården, 
Kærgårdvej 12 6854 
Henne 
v. BEJ 

12:00- 
Afslutning 
birdrace + 
afrunding 
felttræf 
Mødested 
Blåvand 
Fuglestation 
 

Aften 20:00 –
Introduktions-
foredrag. 
Mødested: 
Blåvand 
fuglestation 
(naturskolen) 
v.HKn, MKH, 
MHa 

20:00 – 
Aftenforedrag 
om fugle i Israel 
Mødested: 
Blåvand 
fuglestation 
v. ABK 

20:00 – 
Aftenforedrag 
om stenpikkere 
og kjover 
Mødested: 
Blåvand 
fuglestation 
v. KMO 

20:30-22:30 
Landskamp: Danmark-
Portugal 
Mødested: Blåvand 
bowlingcenter 

20:00 - 
Foredrag om 
bestemmelse 
af 
havdykænder 
Mødested: 
Blåvand 
fuglestation 
v. RS 

20:00 
Felttræf-opsamling 
samt gættefuglequiz  
Mødested: 
Blåvand fuglestation 
v. KMO, MBB 

 



 
MBB = Mathias Blicher Bjerregaard MKH = Morten Kofoed-Hansen KBJ = Kristian Birchvald Jensen 
HKn = Henrik Knudsen  DMa = David Manstrup  MHa = Mark Hammond 
ABK = Andreas Bruun Kristensen HBø = Henrik Bøhmer  KMO = Klaus Malling Olsen 
RS = Rasmus Strack  BEJ = Bent Jakobsen 
 


