Naturfotografens forårstræk
Tekst og foto Søren Langkilde Madsen www.slm-foto.dk
Viben er en vejrtrækker. Det betyder at den om foråret trækker nordpå i takt med at foråret breder sig. Den
trækker i takt med at sneen smelter og det bliver lidt varmere. Hvis vejret slår om og der kommer en kold
periode med sne og frost så trækker den lidt sydpå igen. Den pendulerer lidt i takt med vejret på vejen nordover.

Vejrtrækkeren
Samme fænomen kan man se hos naturfotografer. I år har vi fulgt foråret i takt med at det kæmper sig vej
nord op gennem sverige. Det er blevet til fire ture i perioden fra slutningen af marts og frem til starten af juni.

Rygsækken og grej er pakket og klar.
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Første tur

Lander ved Hornborgasjön

I slutningen af marts kører vi over øresundsbroen og kører mod nord-øst. Turens første mål er Hornborgasjön som ligger i Västre Götland. På dette sted raster hvert et stort antal traner og sangsvaner. Som det er
typisk for foråret har vi alle former for vejr på undervejs. Vi kører hjemmefra i højt solskin, ved Jönköping
får vi et tykt lagt tø-sne. Syd for Falköping kører vi ind i en tæt tåge. Resten af vejen frem til søen har vi en
sigtbarhed på 4-5 meter. Ved midnatstid slår vi os ned ved søen. Natten er stille og det er fuldstændigt mørkt.
Det er en fantastisk fornemmelse at stå og lytte til tranerne ude på søen. De er for længst gået til ro ude på det
lave vand i den sydlige ende af søen. Vi kan næsten ikke vente til næste morgen.

Tidlig morgen, tranerne kommer trækkende ind fra søen
Det er tidlig morgen og solen er endnu ikke stået op. Vi står og venter på morgen-tranerne. De kommer trækkende ind fra søen. De kommer i tætte bølger og der er tusindvis af fugle. Denne morgen ligger tågen stadig
over søen, men det gør ikke scenariet mindre smukt.
Tanken er at vi bliver her et par dage for lige at fornemme foråret og gense området omkring søen.

Tysslingen og sangsvanerne

Vi kører videre et par hundrede kilometer nordpå. Vi kører til Kilsbergen som ligger vest for Örebro i Närke. Det er en lille bjergryg med en fantastisk natur. På toppen af Kilsbergen ligger der godt 1.5 meter sne. Vi
finder vej frem gennem nogle veje der er gravet i sneen og får sat campingvognen op. Om natten er det stadig
ret koldt, men om dagen smelter sneen kraftigt. Næsten morgen kører vi ned i dalen øst for bjerget. Her ligger
søen Tysslingen. Dette er en rigtig spændende fuglelokalitet. Den er specielt kendt for det store antal sangsvaner og pibesvaner der raster ved denne sø på deres træk nord-på. Det er stadig vinter og landskabet er dækket
af sne. I nord-enden af søen, ved Rånnesta, finder vi en stor flok sangsvaner. Der er så mange sangsvaner at
det på afstand ligner er tykt snedække. Ved Rånnesta ligger der en gård hvor der er indrettet naturrum, en
cafe, et galleri og i det hele taget er der en masse liv. Dette er et godt sted at starte et besøg ved søen.
Dagen efter har jeg booket et skjul i nord-enden af søen. Der ligger to små skjul på en eng nede ved vandet.
Jeg står op kl. 03:00, får pakket det grej jeg skal ha’ med og kører så ned fra Kilsbergen hvor vi bor. Det er helt
mørkt og det fryser godt. På vejen møder jeg en ræv. Den står længe og kigger som om den ikke helt forstår
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hvorfor jeg er ude på denne tid af dagen. Jeg når frem til søen og skal nu finde ud til skjulet. Der blæser en
kraftig og rigtigt kold vind fra nord ned gennem dalen. Det er fuldstændigt mørkt, det er en stor eng og tøvejret dagen før har skabt en del store vandhuller og bløde områder. Det lykkes at finde frem til skjulet uden at
blive våd. Jeg finder ind i skjulet hvor jeg får lidt morgenmad og en kop varm the. Nu er det blot at vente på at
der kommer lidt liv på søen.

Sangsvaner raster ved Tysslingen
Der er mange sangsvaner og de ligger næsten alle sammen på isen og i den smule frit vand der er i nord-enden af søen. Samtidigt med at det første lys dukker op begynder sangsvaner at vandre nede fra søen, forbi
skjulet og op på markerne bag skjulet. Det er en fantastisk oplevelse at sidde her og se dagen starte. Det er
temmelig koldt. Skjulet har mange revner og sprækker. Det betyder at den kolde vind der står ned gennem
dalen køler skjulet meget ned.
I løbet af dagen sker der ikke så meget ved skjulet. Man kan følge hvordan isen smelter på vandet og der
bliver mere og mere frit vand. Det betyder at der er en trafik af sangsvaner fra markerne bag skjulet og ned til
vandet samt den modsatte vej.
På de få dage vi er ved Tysslingen smelter det meste af den sne der ligger nede i dalen. Isen i nord-enden af
søen begynder at tø. De fint hvide sangsvaner bliver pludselig brune og sorte når de søger efter føde i det
mudder der danner sig de første dage. I løbet af to dage drager de fleste af de godt 3000 sangsvaner videre
nord-på.
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Sneen er smeltet og det er tid til at komme videre nord på
Mens vi er i området tager vi et par ture rundt om Tysslingen. Det meste af søen er stadig dækket af is. Der er
en del rovfugle. På et tidspunkt ser vi en ung havørn der tager en gråand. Efter kort tid kommer der en anden
ung havørn samt to voksne. Det er fantastisk at se hvordan disse fire havørne hopper rundt på isen mens der
spises.
Vi når også at tage en tur til de klassiske fågelmarker ved Kvismaren og Oset. Begge steder er meget spændende områder. Dels er der et utroligt rigt fugleliv og dels er disse steder centrale i historien om svensk ornitologi. Det er spændende at tænke på at dette er steder der blev opfundet af den legendariske Erik Rosenberg.

Tilbage til Hornborgasjön og tranerne

Vi kører fra Kilsbergen. Der ligger stadig rigtigt meget sne og temperaturen er lige omkring frysepunktet. Vi
kører et par hundrede kilometer tilbage til Hornborgasjön. Nede ved søen stiger vi ud af bilen iført uldsokker,
tyk sweater og tophue. Det er godt 20 graders varme, pladsen ved søen er fyldt til bristepunktet og folk sidder
solskoldede, uden overtøj og drikker rødvin.
Jeg har booket plads i et skjul ved Vadboden i syd-enden af Hornborgasjön. Der er rigtigt mange traner. Søen
er isfri og det betyder at der også er dukket mange andefugle op. Vi nyder dagen i selskab med de mange
mennesker der har fundet frem til det samme sted. Der er selvfølgelig mange der er her for at kigge på fugle,
men hovedparten er her fordi de nyder at opleve foråret dette sted. Vi har været her en række år og møder en
masse mennesker vi kender. Man kan nok bedst beskrive stemningen som en slags svensk forårsfestival. Der
er mange rigtige fuglefolk der ikke bryder sig om dette cirkus. Vi har en lidt mere afslappet holdning til dette.
Der er rigtigt mange der får en positiv oplevelse med naturen. Når man ser de mange børn der myldrer rundt
og kigger på fugle, når man ser de familer slår sig ned og hygger sig og al den kontakt der opstår mellem dem
der ved en masse og dem der bare er nysgerrige - så ser vi det som en uvurderlig naturformidling.

www.slm-foto.dk

Naturfotografens forårstræk

Gråvejr og tranerne kommer ind til Vadboden
Næste morgen ringer vækkeuret kl. 03:00. Det er i dag jeg skal ned og sidde i et traneskjul ved Vadboden.
Det er femte år at jeg har lejet mig ind i et skjul ved dette sted. Jeg er præcis lige spændt hver gang jeg skal ud
i disse skjul. Jeg får pakket mit grej, lidt mad og nogle termokander med vamt vand. Jeg har tidligere oplevet
at gå ned til skjulet om morgenen i klart måneskin. Det er en fantastisk oplevelse. I dag er det dog overskyet,
lidt fugtigt og koldt. Det helt mørkt, men jeg kender vejen ned til skjulet godt og finder det nemt. Som altid
står jeg et øjeblik udenfor skjulet og nyder natten og alle lydene fra søen. Man kan høre tranerne langt ude på
søen og pibeænderne der ligger ude på vandet meget tæt på skjulet. Kl. 04:15 går jeg ind i skjulet og indretter
mig. Det er stadig helt mørkt udenfor. Jeg åbner to af lugerne ud mod søen og sidder og nyder alle lydene ude
fra søen. Vejret er desværre stadig meget overskyet og det småregner. Det betyder at jeg går glip af den flotte
solopgang ude hvor tranerne ude fra søen og det set ud som om de kommer ud af solen. Men der er masser af
traner. Lidt over 06:00 kommer de første flokke trækkende ind ude fra søen. Det fantastiske ved disse skjul er
at man sidder så tæt på alle fuglene. Man har masser af traner, sangsvaner, knopsvaner, pibeænder, krikænder
og spidsænder lige udenfor skjulet. Dagen er fuld af oplevelser. Efterhånden som jeg har siddet i disse skjul et
antal gange så falder der mere ro på. Jeg tager en kort lur et par gange i løbet af dagen og jeg skyder ikke længere på alt hvad der kommer forbi ved skjulet. Jeg har en klar ide om hvilke billeder jeg vil supplere mit eksisterende billedmateriale op med. Det er en virkelig dejlig oplevelse at have en hel dag fyldt med oplevelser og
hvor man har al den tid man ønsker. Dette år er vejret mørkt og vådt. Det fugtige vejr er faktisk hårdere end
frostvejr. Det bliver dog en dejlig dag i skjulet. For mig er det indbegrebet af forår når jeg stiger ud af skjulet
ved Hornborgasjön. Jeg er øm i knæene, træt i ryggen og hovedet fyldt til bristepunktet med oplevelser - nå ja
og memory kortene fyldt med spændende billeder.
De næste dage tager vi ture rundt ved de mange lokaliteter ved Hornborgasjön og områderne omkring denne.
Vi tager ud til en spilleplads for urfugle. Vi har gennem de sidste seks år fulgt denne bestand. Vi er ude ved
spillepladsen to morgener.
I sverige er der fire arter der spiller på en arena. Det er urfugl, tjur, brushane og tredækker. Alle fire arter og
deres spil er meget spændende, men urfuglen speciel på den måde at man på lang afstand kan høre dem. Når
man nærmer sig spillepladsen kan man høre deres karakteristiske schouuuch ... schouuuch. Det er en næsten
ubeskrivelig og meget smuk oplevelse.
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Kinna og det første møde med spillende tjur

Vi tager videre mod syd-vest. Et stykke syd for Borås er det lykkedes mig at finde et sted hvor der skulle være
spillende tjur. Vi har ofte set tjur i de områder hvor vi ser urfugle. Det har dog altid været enkelte fugle eller
små flokke af tjur der strejfer rundt på grusvejene hvor de samler småsten til kråsen. Disse møder med tjur er
spændende, men de varer ofte kun få sekunder. Jeg har i mange år ønsket mig at opleve spillende tjur.
Jeg har brugt en masse tid på at læse beskrivelser af tjurens spil, udbredelse, levevis, spor m.m. Disse ting
viser sig senere at blive nyttige. Jeg har fundet frem til denne spilleplads via en kamerat der bor i området.
Jeg ved at chancen for at se tjur er gode, men også at der absolut ikke er nogen garanti. For det første skal
der være tilstrækkelig ro på spillepladsen. For det andet skal man ramme tidspunktet rigtigt. Tjuren spiller
kun en kort periode om foråret. Det konkrete tidspunkt er lidt afhængig af om man befinder sig i det sydlige
sverige eller længere nord på. I starten af spilleperioden er det kun hannerne der er på pladsen. Lidt senere
indfinder hunnerne sig. Tjurspillepladsen er ikke lige så tydelig som spillepladsen for urfugle. De ligger ofte
et pænt stykke ude i skoven. Selve spillepladsen ligger i centrum af en række hanners revirer. Man kan således møde spilgalne tjurhanner i et område med en radius på mere en en kilometer, men spillepladsen er en
ganske lille plads i centrum af området.
Jeg møder min kamerat sidst på eftermiddagen og vi kører ud mod det sted hvor spillepladsen findes. Vi
kører meget langt gennem skovene. På et tidspunkt parkerer vi bilerne og jeg gør klar med den store rygsæk
der er pakket med grej og lidt mad. Nu går det stærkt ind gennem skoven. Jeg har næsten 30 kg på ryggen
og det er meget kupperet terræn. Vi kommer ud over et område hvor der er meget blødt og en del vand. Jeg
får jeg sat foden så jeg ryger i til lårene. Jeg havde ikke tænkt at tage gamacher på. Hvis jeg havde gjort det så
ville det have forhindret at jeg fik støvlerne fyldt med vand. Min kamerat vender sig kort om, konstaterer at
jeg ikke forsvandt helt og går så blot videre. Jeg indhenter ham hurtigt og vi knokler videre ud til nogle skjul
han har sat op ved spillepladsen. Vi er tidligt i spilleperioden og det er kun et par dage siden de første hanner
indfandt sig. Efter en meget kort introduktion til pladsen går min kamerat tilbage. Jeg slår mig ned og nyder
den sidste aftensol. Spillepladsen er i kanten af et myr. Det vil sige en mose der er i færd med at vokse til. Det
er et helt fantastisk sted. Der er helt stille og meget smukt.
Det gik meget hurtigt da vi kørte ud gennem skovene og gik videre ud til spillepladsen. Næste dag skal jeg
selv finde tilbage.

Endelig dukker tjur hannen frem på spillepladsen
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Jeg nåede ikke at tage et GPS punkt hvor bilen står og havde generelt ikke retur ruten særligt godt i hukommelsen. Mens jeg sad og spiste lidt aftensmad fik jeg noteret de ting jeg kunne huske af ruten og noterede mig
den retning vi gik fra bilen og ud til spillepladsen.
Lidt efter kl. 18:00 går jeg ind i det lille teltskjul. Det bliver ret hurtigt mørkt. I skumringen er der mange fuglestemmer. Specielt hører man de mange drosler. Lidt efter kl. 19:30 hører jeg de første tjurhanner der lander
i træerne i nærheden af skjulet. Det lyder ret voldsomt. En del af hannernes indbyrdes spil er at de forsøger at
imponere hinanden ved at lande så voldsomt som muligt i træet. Da den tredje han lander i træet er der en af
de andre hanner der letter fra sit træ og buldrer ind i et andet træ. I løbet af aftenen hører jeg natugle, perleugle og spurveugle. På begge sider af skjulet kan man svagt høre nogle urfugles aftenspil. Der er både sangsvaner og traner i nærheden. I skumringen kommer der en del skovsnepper sejlende lavt hen over trætoppene.
Jeg kryber ret tidligt i soveposen og sover tungt.
Næste morgen har jeg sat vækkeuret til at ringe allerede kl. 03:30. Det var ret koldt om natten, men det er ikke
noget problem når man ligger i sin lune sovepose. Problemet var dog at komme ud af den lune sovepose. Det
var en lidt specielt fornemmelse at stikke hånden ud og mærke de stivfrosne sokker jeg havde lagt til tørre
aftenen i forvejen.
Jeg stod så tidligt op for at kunne nå at få lidt morgenmad samt at få indrettet mig med stol, stativ og grej
inden spillet begynder. Fra lidt over kl. 04:00 sidder jeg og venter på at der skal komme lidt aktivitet. Kl 05:10
hører jeg den første tjur forlade sit træ. Jeg kan dog ikke se den fra skjulet. Den næste halve times tid tager
aktiviteten til. Jeg hører de første rødhals begynder at synge. Det plejer at være tegn til at spillet begynder.
Ganske rigtigt så hører jeg kort efter den første han som spankulerer rundt i knæbrer med næbbet. Det er
stadig mørkt og jeg har stadig ikke set tjurhannerne, men der er ingen tvivl om at jeg er på spillepladsen. Lidt
over kl. 06:00 bliver det så lyst så det er muligt at tage lidt billeder, men der er helt dødt på spillepladsen. De
næste to timer sidder jeg og funderer over om jeg overhovedet får disse tjurhanner at se. Pludselig lidt over kl.
08:00 ser jeg en han spankulere rundt. De næste 2-3 sekunder bliver meget hektiske. Jeg skyder med hvad jeg
har i hånden. Der falder dog hurtigt ro på igen. Det er rigtigt mange følelser der går gennem en når man efter
lang tid endelig ser en stor flot tjurhan på spillepladsen. Den næste halve time får jeg et par chancer mere for
at tage nogle billeder. Meget af tiden kan jeg kun høre ham bag buske og træer ude på myren. Efter kl. 08:30
sker der ikke så meget mere. Dagen er startet og tjurhannerne er fløjet tilbage til deres revirer.
Jeg går ud af skjulet lidt over kl. 09:00. Det er koldt og det blæser en del. Når man oven i dette har siddet stille
længe så fryser man godt. Jeg drikker den sidste kop the og får pakket grejet. Mine noter fra aftenen i forvejen
hjælper mig til at finde tilbage til bilen.
Jeg fik ikke så mange billeder og forholdene var ret vanskelige. Det er dog alligevel en næsten ubeskrivelig
lykkefølelse der fylder en når man står træt, kold og våd tilbage ved bilen. Det bliver spændende at komme
hjem og kigge på resultaterne - og at få en kop kaffe og morgenmad.

Anden tur

Vi er nu fremme midt i april måned. Foråret begynder at tage fart.

Tilbage til Kinna

Ugen efter mit første besøg på tjurspillepladsen tager vi der op en gang mere. Denne gang er det kun en kort
tur. Jeg kender nu lokaliteteten og kører her ud selv. Jeg starter midt på eftermiddagen og planlægger at have
god tid specielt til turen gennem skoven ud til myren hvor spillepladsen og skjulene findes.
Denne gang har jeg et sæt ekstra tøj med hvis jeg skulle gå i vandet igen. Jeg har også gamacher på. De er
utroligt praktiske når man bevæger sig i vådt terræn. Turen gennem skoven er en oplevelse. På vejen ud mod
spillepladsen møder jeg en tjurhan. Skoven i dette område er fantastisk smuk og jeg tager mig god tid til
turen.
Ude ved skjulene sidder jeg igen og nyder den sidste aftensol. Jeg er meget spændt på om jeg ser mere til
tjurhannerne denne gang. Det er også spændende om hunnerne dukker op på pladsen. Chancerne burde
være gode. Der står tre små teltskjul i området. Jeg vælger et andet skjul denne gang. Sidst på eftermiddagen
dukker nogle flere op. De har også en aftale om at kunne være i skjulene. Vi går ind i skjulene når solen er ved
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at gå ned. Denne gang hører jeg også tjurhannerne komme flyvende om aftenen.

En hun indfinder sig på spillepladsen
Det blæser en del om natten og jeg hører ikke så mange fugle som på forrige tur. Jeg er igen klar om tidligt
om morgenen. Der er meget stille indtil cirka kl. 07:00. På dette tidspunkt er kommer der virkeligt gang i spillet. Det er uheldigvis lidt langt fra mit skjul. Jeg ser dog at der dukker en hun op på spillepladsen. Hun lander
først i et træ i nærheden af pladsen. Kort efter flyver hun ned på selve spillepladsen. Dette får to hanner til at
rykke ud med fuld kraft. De ramler sammen med et kraftigt bulder. Hunnen flyver op i et træ hvor hun kan
sidde og følge spillet. Det går voldsomt til. Efter cirka 20 minutter opgiver den ene han og trækker sig tilbage. Vinderen spankulerer rundt på pladsen ivrigt knæbrende med næbbet. Hunnen flyver ned til ham. Selve
parringen er ret voldsomt. Det minder mest af alt om når hannerne ramler sammen. Det er ikke den store
følsomhed der bliver lagt for dagen. Jeg sidder ret langt fra hele dette spil, men det lykkes alligevel at få lidt
billeder. Der var 3 måske 4 hanner og en enkelt hun på spillepladsen. Det var en stor oplevelse at overvære
dette spil. Det er helt fantastiske omgivelser og selv spillet helt ubeskriveligt.

Tredje tur

Vi er nu i staren af maj måned. Tjurene er færdige med at spille, tranerne og sangsvanerne er draget videre
mod nord. Urfuglene spiller derimod en lille måneds tid endnu.
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Billingen, spillende urfugle

Regnvejr, Urfuglene spiller lidt behersket
Vi drager igen afsted mod Västre götland. Vi har ikke de store planer for denne tur. Vi har planer om at besøge vores urfugle spilleplads samt at se kigge lidt på den tidligste forårsflora.
Vi har ret meget regnvejr i denne uge. Der er faktisk ingen dage uden regn. En aften tager vi ud til urfuglenes
spilleplads. Hvis man er ved pladsen lidt før solnedgang kan man være heldig at se deres aftenspil. Der er ikke
helt så meget fart på om aftenen og heller ikke så meget lyd. Dagen efter kører jeg ud til spillepladsen. Det har
regnet kraftigt hele dagen, men der kommer et kort ophold lige efter solnedgang. Jeg bærer teltskjulet ud i
nærheden af pladsen og sætter dette op. Mens jeg sætter skjulet op kommer en kraftig tåge rullende ind over
området. Jeg går tilbage til bilen efter grejet. Tågen ligger på helt tæt i godt 1.5 meters højde. Hvis man dykker
ned i tågen kan man ikke se meget længere end cirka 1 meter. Det er kort øjeblik klaret op og månen kommer
frem. Det betyder at temperaturen dropper meget hurtigt. Inden jeg når tilbage til bilen er tågelaget steget så
meget at jeg er helt dækket. Det er et meget specielt syn at se hvordan landskabet forandrer sig på meget kort
tid. Det lykkes mig at finde tilbage til skjulet. Netop som jeg når skjulet begynder det at regne. Hvis man placerer sig diagonalt i det lille teltskjul kan man godt ligge her. Jeg har dog et vandtæt overtræk til soveposen.
Jeg placerer dette så jeg ligger uden for skjulet kun med hovedet og skuldrene inde i skjulet. Det fungerer helt
perfekt. Det regner kraftigt hele natten. Jeg ligger tørt og godt i min sovepose. Som altid så nyder jeg disse
nætter. Der er en fantastisk oplevelse at ligge og lytte til alle lydene. På denne spilleplads er der mange ræve
og rådyr. Specielt rådyrene bøver kraftigt i skovkanten. Ud over dette er der traner og sangsvaner i området.
På stille nætter kan man høre natravn fra et skovstykke der ligger lige op af spillepladsen. Jeg har også hørt
agerhøns spille på selve spillepladsen. Alene aftenen er en oplevelse i sig selv. Teltskjulet og det vandtætte
overtræk til soveposen betyder at jeg kan nyde alt dette uden at bekymre mig om den kraftige og kolde regn
denne nat.
Jeg står tidligt op. Det er meget vigtigt at man står op mindst en time inden urfuglene lander på pladsen. Jeg
får lidt morgenmad og en varm kop the. Jeg rigger grejet til og er klar. Herefter går der en godt en halv time
inden jeg kan høre de første urfugle lande på pladsen. Det er stadig helt mørkt, det regner og blæser en del.
Det betyder at spillet ikke er specielt kraftigt. Det er som om de ikke har lyst til at spille i det vejr. De lyder
præcis så højt og karakteristisk som de plejer, men de holder nogle lange pauser og de kæmper ikke så meget.
Jeg får nogle billeder af nogle våde urfugle. Det er dog stadig en kæmpe oplevelse. Når man har siddet og ventet en lille times tid, der er helt stille og helt mørkt, man sidder blot med alle sanser spændt og parat. Pludsewww.slm-foto.dk
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lig kommer der 5-10 urfugle og lander på pladsen. Lidt efter begynder de at snakke sammen. Her starter så et
helt fantastisk skuespil. Efter nogle timer med mere eller mindre intenst spil forlader de så pladsen. Man skal
være opmærksom at man skal forholde sig i ro selv om de forlader spillepladsen. Det kan være at de midlertidigt flytter sig lidt for så at komme tilbage og spille videre. Et stykke tid efter solopgang forlader de spillepladsen og flyver til deres træer i skovstykkerne omkring spillepladsen.

Fjerde tur
Lidt længere nord på

Vi er nu nået hen i den sidste halvdel af maj måned. Vi har besluttet at tage en tur lidt længere nord på. Jeg
har haft kontakt med en fuglestation der ligger ved Ånnsjön oppe i Jämtland. Dette har givet inspiration til
et besøg ved endnu en af sveriges klassiske fågelmarker. Ud over dette er vi ved at være modne til en tur lidt
længere nord på. Vi har i en del år taget ture rundt i de syd-svenske skov- og sø-områder og det er nogle år
siden vi rigtigt har været i fjeldet.
Ud over dette opstår det er ny ide. Sverige har fire arenaspillende fuglearter. Det er urfugl, tjur, brushane og
tredækker. Tanken om at se alle disse fire arter i år opstår.
Første stop på turen er Västre götland. Her er foråret godt på vej. Efter et kort stop hvor vi endnu en gang
besøger urfuglespillepladsen kører vi videre op til Dalarna. Vi bruger nogle dage ved Siljansjön samt området
nord for Orsa. Her møder man første gang virkelig vildmark. Vi ser første gang lavskrige og oplever skovene
hvor man har chancer for at møde ulv og bjørn.

Mødet med Jämtland

Vi kører videre nord-på. Målet er området omkring Ånnsjön. Det ligger mellem Östersund og Trondheim.
Når man kører gennem Härjedalen og ind i Jämtland møder man de store fjeldområder. Det er fantastisk når
landskabet skifter fra skovområder til storslåede fjeldområder.

Ånnsjön

Ånnsjön ligger forholdsvist tæt på den norske grænse. Det utroligt smukt område. Ånnsjön er en meget stor
sø der ligger med fjelde hele vejen rundt. Der er mange søer og elve i området. Ånnsjön er virkeligt et eldorado hvis man interesserer sig for fugle, planter, lav og stor natur.
Vi lander inden sneen er helt væk nede mellem fjeldene. Foråret i fjeldområderne er meget komprimeret.
Inden for få meter kan man finde smeltende snedriver, følfod i blomst samt hulkravet kodriver også i blomst.
Vi var selvfølgelig en del ture i fjeldet hvor vi oplevede hvordan fjeldfloraen mylrer frem.
Vi havde en del regn, men var alligevel ude på nogle lange ture ved nord-vest siden af Ånnsjön. Her var der
blandt andet blåhals, lavskrige, odinshane, traner og brushøns i spil. Både selve området, lavfloraen, plantefloraen og fuglelivet er en stor oplevelse.
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Brushane på spillepladsen
Vi så spillende brushøns, men fik ikke gode billeder af dem. Dette billede er fra en tidligere tur.

Dubbelbeckasin - Tredækkeren

I fjeldene omkring Ånnsjön findes der mange spillepladser for tredækker. De ligger alle sammen oppe i fjeldene og man skal gå et pænt stykke for at nå disse steder. Det gælder for alle disse steder at man skal forberede sig praktisk. Dels er det vigtigt at tale med nogle der kender stederne og få en ordentlig vejledning i hvordan man finder pladserne samt ikke mindst hvordan man forholde sig. Det vigtigt ikke at skabe uro blandt
fuglene. Her gælder helt de samme regler som for alle andre arter. Man skal kende arten og dens levevis og
aggere efter dette. Men ud over dette er det vigtigt at vide noget om hvordan de enkelte bestande har det, hvor
store de er, hvor sårbare de er m.m. Det er her at det er vigtigt at tale med nogle lokale der kender området og
bestandene.
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Spillende tredækker
Jeg havde talt med folkene på Ånsjön fågelstation inden vi rejste afsted til Jämtland. Da vi kom derop fik jeg
kontakt til nogle lokale folk der kendte fjeldområdet og nogle af bestandene godt. Herefter brugte vi så noget tid på at lære disse områder at kende. Den spilleplads som vi havde udvalgt som vores primære mål lå på
toppen af et fjeld. Vi startede den første tur op på fjeldet om morgenen. Det var koldt og der kom regnbyger
det meste af dagen. Vi gik op af fjeldet til vi nåede toppen. Her fra gik vi ud over et fugtigt mose-lignende
område. Der var naturligvis ikke spillende tredækkere på dette tidspunkt. Det der var formålet var at lære
området at kende samt at finde frem til hvor spillepladsen mest sandsynligt var placeret. Det var en mørk, våd
og meget blæsende dag. Oplevelsen var dog alligevel fantastisk. Når man kommer op over trægrænsen bliver
luften utrolig frisk. Det er altid en stor oplevelse at stå på en stor rund fjeldtop og kunne se næsten uendeligt
langt hele vejen rundt i horizonten.
Jeg havde en del grej med på denne tur - det kunne jo være. På et tidspunkt kom der en længere regnbyge og
jeg havde pakket grejet væk i rygsækken. Præcist på dette tidspunkt kom der en lavskrige og landede foran
os.
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Tredækker, hviler
Dagen efter pakkede jeg grejet og begav mig sidst på eftermiddagen op på fjeldet. Det er en lang tur når man
har en tung rygsæk med. Turen op til dette sted går stort set lige op. Det vil sige at man har hele stigningen i
løbet af den første times tid. Når man når op over trægrænsen er man godt varm efter stigningen, men man
køles hurtigt og effektivt af oppe i den kolde vind.
Jeg fandt lidt læ og sad og nød den sidste sol inden jeg gik ud over det bløde område. Da jeg lidt senere begydte at gå ud mod spillepladsen så jeg at der allerede var tre fotografer der havde slået sig ned. Jeg gik ud og
snakkede med dem. Jeg besluttede hurtigt at gå ned igen, men ville alligevel lige snakke med dem. Den ene
var erfaren fotograf der viste noget om området. Han tilbød at jeg kunne være med i hans teltskjul. Han synes
at det var lidt for meget hvis jeg var gået hele den lange vej op på fjeldet kun for at måtte vende om igen. Jeg
havde dog besluttet at gå ned igen og forsøge dagen efter. Der var to andre fotografer. Det var den slags der
giver naturfotografer et dårligt ry. De havde ikke meget viden om de fugle de var oppe for at fotografere. De
viste ikke meget respekt for hverken området eller fuglene. Jeg vendte om - lidt ærgeligt - men fandt at der var
rigeligt med uro denne aften. Sidst på aftenen var jeg nede ved bilen igen.
Næste dag forsøgte jeg så igen. Jeg pakkede igen den store rygsæk med grej, mad, tørt tøj og alt hvad der skal
bruges. Det var nu tredje dag i træk at jeg tog turen op af fjeldet. Man bliver aldrig træt at turen, men de to
forrige dages ture sad alligevel i benene. Vejret var godt. Det var tørvejr og nogenlunde blå himmel hele vejen
rundt. Da jeg kom op på toppen blæste det ret kraftigt. Jeg fortsatte ud til spillepladsen. Da jeg satte teltskjulet op var jeg meget i tvivl om det ville fungere. Det blæste ret meget og skjulet kunne ikke stå på normal vis.
Bunden er meget løs. Den består af store vandhuller og noget der minder om mose med en meget løs bund.
Det lykkedes mig at få sat skjulet op, men det kunne ikke stå uden at jeg holdt godt fast i det. Jeg tog den store
tunge rygsæk og hængte den op indvendigt i skjulet. Dette stabiliserede skjulet så meget at jeg besluttede at
gøre forsøget.
Kl. 17:30 fik jeg mig indrettet i skjulet. Det var godt at komme ind i skjulet. Den kraftige vind køler ret voldsomt. Specielt når man står eller sidder stille. Jeg fik lidt aftensmad og kunne så bare vente. Cirka kl. 19:00
kom de første tredækkere. De spillede lige med det samme. De har en meget karakteristisk lyd. Den kan bedst
beskrives som en bordtennisbold der hopper i en hurtigere og hurtigere takt for til sidst at dø ud. Det varede
ikke længe før der kom flere spillende hanner til. Til sidst var der 25 spillende hanner i området lige rundt om
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teltskjulet. Jeg havde et dejligt lys på pladsen. Solen gik ned og forsvandt helt cirka kl. 23:00. Det havde været
nogle hårde dage og jeg besluttede at tage en lur mens det var mørkt. Jeg kunne lige præcis ligge diagonalt i
teltskjulet. Jeg lå hen over to tuer med vand imellem. Hvis jeg kom uden for liggeunderlaget ville soveposen
blive meget våd. Det var en utrolig fin oplevelse at lægge sig til at sove til lyden af de spillende tredækkere.
Jeg stod tidligt op næste morgen, men her var spillet stort set færdigt. Jeg ventede til cirka kl. 5:00 inden jeg
begyndte at pakke sammen. Mens jeg pakkede skjulet sammen blæste det endnu kraftigere end det havde
gjort i løbet af natten. Jeg nåede lige præcis at få pakket det hele ned uden at tingene blæste fra mig - da det
begyndte at regne og tågen lagde sig tæt over området. På dette tidspunkt var jeg glad for at jeg havde taget
tiden til at lære området at kende på forhånd. Jeg var meget træt og trængte bare til en varm kop kaffe og
noget morgenmad. Det var kun turen hen over toppen af fjeldet der var en udfordring. Da jeg først nåede hen
til kanten og skulle ned gennem skoven var det en nem tur resten af vejen. Der var selvfølgelig udfordringen
med at gå med en meget tung rygsæk på en stejl og meget glat sti ned gennem skoven. Jeg nåede ned til bilen
og tilbage til den dejligste morgenmad.

Spilende tredækker, mørket er ved at falde på

På vej mod nye oplevelser

Det har været et forår med mange dejlige oplevelser. Det er spændende at følge foråret og fuglene på vej
nord-på. Der er mange andre muligheder for på denne måde at få et lidt større eller anderledes perspektiv i
turene. I løbet af sensommeren og efteråret er der gode muligheder for at følge fuglenes træk syd-over. Man
kan for eksempel starte med vadefugle trækket allerede midt på sommeren. Et skønt sted for dette kan være
Öland. Samme sted kan man fra slutningen af august følge store traneflokke samle sig inden de tager videre
til syd-europa. På samme tidspunkt kan man følge höst-tranor ved Hornborgasjön og videre ned til Falsterbo.
I en del år har vi taget til Kinnekulle. Det ligger i Västre götland og er et at de mange plataubjerge i området.
Her kan man i april og igen i september stå og nyder udsigten over Väneren samtidigt med at man ser store
traneflokke trækker nord-på om foråret og tilbage syd-på om efteråret.
Der er mange muligheder for at følge fuglene, planterne, årstiderne og landskaberne hele året rundt.
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