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Afrunding	  Felttræf	  2014	  
Hermed en opsummering af årets felttræf der havde udgangspunkt idet ’klassiske’ 
træfområde omkring Blåvand og Vadehavet. Omtrent 110 DOF-medlemmer var 
tilmeldt træffet, hvilket er ret pænt. 
 
Lørdag d. 11-10-2014 
Som traditionen byder, blev felttræffet skudt i gang ved solopgang lørdag i uge 41. 
Som tidligere år havde et stort antal birdere samlet sig i Blåvand-området og omkring 
de notorisk giftige vadehavsøer Fanø, Mandø og ikke mindst Rømø. 
Aktivitetsniveauet var højt og selvom vejret flere steder kunne have været bedre blev 
der produceret en lang række arter og mange fik allerede på førstedagen lukket en 
række eksklusive årsartshuller, såsom  
hvidbrynet løvsanger, rødtoppet fuglekonge, nordisk lappedykker, sortgrå ryle, 
lapværling, thorshane og fyrremejse der alle blev registreret bl.a. i Blåvand-området. 
En Steppe/hedehøg blev meldt fouragerende ved Fiilsø, men viste sig senere at være 
en slank Blå kærhøg og hele to storpibere blev om morgenen set trække ud ved 
Blåvands Huk. 
Og selvom Fanø kunne bryste sig af en sen Pomeransfugl og Mandø udover 
hvidbrynede løvsangere producerede hvidvinget korsnæb og Rømø havde Silkehejre 
og hvidbrynet løvsanger blev dagens fugl en ung Rosenstær fundet ved Spar-
købmanden i Blåvand By af Feltud medlem Mark Hammond. Fuglen blev set flere 
gange i løbet af dagen, bl.a. ved Blåvand zoo og var ofte meget tillidsfuld. 
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1k rosenstær fra Spar-købmanden. Et smart reklametrick fra den lokale detailbranche. Foto Kristian Birchvald Jensen 
 
Om aftenen var der intro-foredrag til området og fuglene på Blåvand Naturskole. Der 
var redegørelser for de bedste lokaliteter i området, de mest almindelige arter for 
årstiden og en guide til, hvordan man benytter den til formålet oprettede FTgruppe på 
Facebook.  
 
Søndag d. 12-10-2014 
Søndagen startede med en fælles morgenobs på Blåvands Huk, som gav en række af 
de klassiske trækarter og træfdeltagerne blev hurtigt familiære med kald og jizz fra 
arter som bjergvipstjert og bjerglærke. 
Morgenobsen ved Blåvands Huk gav også thorshane og en flot gammel mellemkjove 
med køller. 
Herefter var der fælleslusketur i mosen ved Blåvands Huk, idet denne dag var den 
eneste mulighed for dette, da militæret ellers varslede øvelser i området hele uge 42. 
Turen gav udover de obligatoriske sortstrubede bynkefugle en fin storpiber fundet af 
feltud medlemmerne Morten Kofoed-Hansen og Mark Hammond. En fed fugl som altid 
tiltrækker mange folk når den bliver meldt i træfområdet. 
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Storpiber fra Blåvand Mose og glade twitchere og træfdeltagere. Foto Anton Herrig Liebermann og Morten Kofoed-
Hansen 
 
Dårligt nok havde fuglefolket nydt den flotte piber før Rasmus Strack meldte Brilleand 
han ved Hvidbjerg strand ud for Stæhrsvej. Fuglen der formentligt var identisk med 
den der blev set en uges tid før trækkende syd ved Blåvands Huk blev med succes 
twitchet af mange fuglekiggere.  
Men Hr. Strack var ikke færdig endnu. En eftersøgning af Brilleanden til ære for Dof-
ungdoms medlemmer kastede pludseligt en Asiatisk Fløjlsand (ssp. stejnegeri) af sig. 
Måske drejer det sig om et genfund af fuglen der blev fundet samme sted i 2009 
under felttræf af Tim Hesselballe Hansen. Også denne fugl blev et større tilløbsstykke. 
 

 
Twitchere og træfdeltagere nyder Sibirisk Fløjlsand ved Blåvand Strand. Foto Morten Kofoed-Hansen 



4	  
	  

Herudover gav dagen rødstrubet piber, ringdrossel, hvidbryndede løvsangere 
Fuglekongesanger, tredækker og tristis gransanger i træfområdet.  
Den unge rosenstær fra dagen før var pp omkring spar-købmanden det meste af 
dagen og på fuglestationen ringmærkede man bl.a. denne fine rødtoppede 
fuglekonge. 
 

 
Foto Kristian Birchvald Jensen 

 
Om aftenen var der rejseforedrag om Israel v. Andreas Bruun Kristensen på Blåvand 
naturskole og de mange fremmødte udvekslede observationer og erfaringer fra 
dagens mange spændende fugle. 
 
Mandag d. 13-10-2014 
De giftige østenvinde fortsatte deres indtog og selvom der ikke var noget 
fællesluske/træk arrangement om morgenen blev der produceret big-time i 
felttræfområdet da Ole Zoltan Gøller fandt en Brun Løvsanger på Rømø og meldte om 
mulig dværgværling/tik værling samme sted.  
Melanitta showet fortsatte ufortrødent i Blåvand med Rasmus Strack som den store 
maestro, idet der nu også blev rapporteret om de to tilbagevendende hanner af 
amerikansk sortand ud for parkeringspladsen ved Blåvand strand. 
En feltud arrangeret guidet tur på Nyeng ved Ho med lokalt kendte Henrik Böhmer 
producerede bl.a. en hvidbrynet løvsanger og Henrik fandt senere en ung Steppehøg 
flyvende over nærliggende Ho plantage 
Dagens obs blev dog endnu et hårdt småfugle hit fundet af Thorbjørn (lanceolata) 
Eriksen, da han lige før solnedgang meldte Taigapiber ved Sct. Enders kapel på 
Grønningen. De først ankomne nåede at se fuglen forholdsvist godt men efterhånden 
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som mørket kom snigende blev den vanskeligere og en del mødte op forgæves… Så 
der var lagt op til andendags gilde næste morgen, efter denne meget eftertragtede 
østlige art der indtil for ganske få år siden blev set meget sjældent i Vesteuropa.  
 

 
Henrik knudsen og Bent Jakobsen fremviser hvidbrynede løvsangere ved Blåvand Fuglestation. Foto 
Kristian Birchvald Jensen 

 
Der var som de forgangne dage en del bryn og rødtopper i krattene og på stationen 
fik ovenstående to skønheder en omgang bling-bling om benene. 
Om aftenen var der foredrag om feltbestemmelse af stenpikkere og kjover ved altid 
dygtige og underholdende Klaus Malling Olsen    
 
Tirsdag d. 14-10-2014 
Tirsdagen fortsatte i mandagens tegn om end vejret flere steder blev en smule mere 
ustadigt. Den brune løvsanger var pp på Rømø og blev set af flere. Dog kom nogen 
forgæves, men det betød ikke så meget når man som Jan Hjort Christensen kan 
(gen)finde en flot dværgværling. 
 
I Blåvand var der fælleslusk på Skallingen med Morten Kofoed-Hansen og Kristian 
Birchvald Jensen som turleder og selvom vejret bestemt ikke viste sig fra sin bedste 
side (som det har vane for på de lange ture ud til sydspidsen af Skallingen) så holdt 
deltagerne fanen højt og blev belønnet med en meget flot og tillidsfuld lapværling 
flere sortgrå ryler og et par ringdrosler. 
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Andre kunne nyde de stationære Amerikansk sortænder, taigapiberen, bryn og trisitis 
gransanger i området omkring Blåvand By og om aftenen slog Thorbjørn Eriksen igen 
til, da han fandt en 1k thorshane på stranden på Skallingen. En fugl der skulle vise at 
blive noget af en crowd-puller. 
 

 
En meget tillidsfuld 1k thorshane ved Skallingen. Foto Lars Grøn 
 
Om aftenen var der landskamp i Blåvand By, og en række fugle-entusiaster mødtes 
på værtshus for at nyde kampen Danmark-Portugal. Selskabet var godt, men selve 
kampen var der dog ikke så meget ved. 
 
Onsdag d. 15-10-2014 
Onsdagen startede med morgenobs på Hukket med Klaus Malling Olsen. Der var dog 
ikke særligt mange fugle og arrangementet blev derfor rykket til Skallingen hvor 
deltagerne kunne nyde den fine thorshane fra dagen før og blive undervist om de 
store måger, selvom godbidderne (kaspisk og middelhavs) glimrede ved deres fravær. 
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Klaus Malling Olsen underviser træfdeltagerne på Skallingen strand. Der tjekkes store måger. Foto 
Kristian Birchvald Jensen 

 
Doctor Melanitta formåede endnu engang at stille diagnosen mellem dykænderne, idet 
Rasmus Strack slog til igen, denne gang med fundet af en amerikansk fløjlsand (ssp. 
Deglandi), samme sted som de andre sjældne dykænder havde været. Fuglen er 
formentligt identisk med fuglen som Troels Eske Ortvad fandt sammesteds i 2013, 
men ikke desto mindre var det frygtindgydende at Hr. Strack kunne præstere fuldt 
hus i melanittaer.  
Noget der aldrig har været gjort af nogen birder før på hele kloden. Der var i løbet af 
dagen flere meldinger om at brilleanden de amerikansk sortænder og muligvis den 
asiatiske fløjlsand blev set, men ofte var obsforholdene ikke særligt gode og mange 
måtte kigge forgæves. 
 
Om aftenen var der passende nok arrangeret foredrag om bestemmelse af 
havdykænder med Rasmus Strack på Naturskolen. Arrangementet havde fået den 
bedst mulige reklame og selvom vi fra Feltudvalgets side gerne bryster os af at have 
fingeren på pulsen ift. hvad der sker på fuglefronten, var optakten og fremmødet 
bedre end vi overhovedet kunne have forestillet os. 
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Torsdag og fredag d. 16- og 17-10-2014  
De sidste to træfdage var noget mere stille end de foregående og selvom der blev set 
fede fugle var de fleste gengangere fra de forrige dage. Værd at nævne er dog en 
vesttrækkende Islom ved Blåvands Huk, hvidbrynede løvsangere, rødtoppede 
fuglekonger og den stationære thorshane ved Skallingen. En guidet tur til Fiil-sø med 
Bent Jakobsen gav en del gode fugle, om end der ikke var noget sådan helt 
ekstraordinært at rapportere og superbirderne på Rømø havde måske fundet andre 
ting at bruge deres tid på, i hvert fald var de bedste meldinger derfra to bryn og en 
rødtop. 
 

 
Rødtoppet Fuglekonge – en felttræf specialitet. Foto Anders Wiig Nielsen 

 
Om aftenen om torsdagen var der opsamling samt gættefuglequiz, orkestreret af 
Feltud medlem Mathias Blicher Bjerregaard og selvom vi kun mød nød og næppe 
kunne holde visse personer der altid vinder fra at deltage, kunne vi med stolthed 
udråbe de skarpe ungdomsmedlemmer Ragnar Smith og Sebastian Hansen som 
vindere af konkurrencen. 
 
Fredagen startede med et birdrace, hvor der blev kæmpet intensivt mellem en lille 
eksklusiv klub af tilmeldte hold og selvom flere toplistere deltog i konkurrencen løb et 
hold bestående af upåagtede DOF-ungdommere af med den glorværdige sejr og den 
delikate første præmie. 
 
Birdracet sluttede ved 12-tiden, der også var felttræffets officielle sluttidspunkt og 
herfra var der fri leg på rød stue. Mange tog hjem andre blev i området og andre igen 
mødtes et par dage efter i Gedser, hvor det blev til dip på landets første gråstrubede 
drossel fanget sent lørdag eftermiddag af Anders Odd Wulff Nielsen. 
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En anden efterårs darling – hvidbrynet løvsanger. Foto Anders Wiig Nielsen 

 
Flere hold deltog i holdkonkurrencen og vi vil gerne takke dem for deres 
engagement og bidrag. Kampen om førstepladsen var en tæt og speget 
affære, der blev vundet af team Hold op bestående af Feltud medlemmerne 
Morten Kofoed-Hansen, Mark Hammond, Anders Wiig Nielsen samt Andreas 
Bruun Kristensen og Ib Jensen efter det lykkedes unavngivne medlemmer af 
holdet at presse reglementet tilpas meget til at slå den flittige Freddysvin trio 
fra Rømø bestående af Michael Mosebo Jensen, Freddy S. Hansen og Ole 
Zoltan Gøller.  
Feltud vil gerne sige en stor tak til jer alle for at have gjort Felttræf14 til en 
rigtig god oplevelse. En særlig tak skal som foregående år lyde til personalet 
på Blåvand Fuglestation, der igen gjorde en stor indsats for at gøre 
arrangementet til en succes og bl.a. beredvilligt fremviste hits og spændende 
fugle fra ringmærkningen.  
Vi har brug for feedback for at gøre det hele endnu bedre, så kom endelig med 
ris, ros og gode forslag på såvel vores blog, som på facebook. Vi glæder os 
selvfølgelig til at se jer til Felttræf i Blåvand og vadehavet i uge 42 2015. 
 
Med venlig hilsen 
FELTUD	  


