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DOF Storstrøms tur til Bornholm 22.5 – 25.5. 2021 

Da turudvalget besluttede at gennemføre den i 2020 aflyste Bornholmertur, var det med 

forventning om, at coronasituationen ville være bedre i maj 2021. 

Dog måtte vi erkende, at der stadig var nogle udfordringer. Bl.a. skulle der fremvises negativ test 

for at rejse gennem Sverige, Coronapas var ikke nok, og derfor måtte der også i turplanen 

indlægges besøg på et testcenter på Bornholm for at komme hjem gennem Sverige.  

Hotellets coronarestriktioner med 50 personer i restauranten ad gangen gjorde, at ikke alle kunne 

spise samtidig, og aftensmaden først kunne spises kl. 19.30, hvilket også forhindrede de planlagte 

aftenture. 

Finn og Lars fik i samarbejde med chaufføren 

ændret i planerne, så alt kom til at fungere 

perfekt. Bl.a. skulle turen til Christiansø være 

søndag, men da vejrudsigten lovede regn og blæst 

på 13 m/s, byttede vi program for søndag og 

mandag, og vi fik en rolig sejltur til Christiansø og 

fuld sol. 

Vel ankommet til Bornholm gik turen først til Stubbeløkke granitbrud, hvor vandrefalken yngler, og 

vi fik også set den med 2 unger i reden. Der var også 2 baltisk sildemåge, mange sølvmåger og 

diverse sangere. 

Videre til Hammeren, Hammersøen og Opalsøen, 

hvor der var toppet skallesluger med unger og 

stor skallesluger, svartbag, alle 3 svalearter, flere 

sangerne og den lille fluesnapper hørtes. Turen op 

på Hammerknuden gav fin udsigt til alk og lomvie. 

Kl. 19.00 var der indkvartering på hotel Gudhjem 

og spisning og senere en tur i regnvejr på 

Gudhjem havn, hvor digesvalen yngler i 

stensætningen. 

Søndag morgen kl. 6 gik turen til Svartingedalen. Det var blæsende og koldt, men en flot tur ned 

gennem kløften, hvor der bl.a. hørtes nattergal, huldue og gulbug.  

Efter morgenmad og smør-selv madpakker gik 

turen til Bastemosen, hvor vi besøgte fugletårnet 

og gik en tur rundt i mosen. Her blev bl.a. set 

rørhøg, lærkefalk og aftenfalk, ravn og sangere i 

rørskoven, og buschaufføren var så hurtig, at han 

fik fotograferet en rørdrum, mens han alligevel 

sad i fugletårnet og ventede på os. 

Figur 1. Stubbeløkke granitbrud. 

Figur 2. Området ved Hammeren. 

Figur 3. Bastemosen. 
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Videre til Svinemosen for at finde bisoner, hvilket 

desværre ikke lykkedes, men vi så rød glente, 8 

traner og grå fluesnapper, sølvhejre, skovskade og 

rørsanger. 

Næste lokalitet var Ølene, hvor vi fik set den 

rødryggede tornskade, rødstjert, trane, rørhøg, 

nattergal og alle svalerne. 

Mandag gik turen så til Ertholmene, en flot sejltur 

i høj sol og ingen vind. Allerede ved udsejlingen 

fra Gudhjem så vi en flok tejst, og hvor vi i øvrigt 

meget smukt blev sunget ud. Videre på overfarten 

var der alk og lomvie, som vi også kunne iagttage 

fra Frederiksø, samt en flok gråsæler, der lå og 

solede sig. De ynglende ederfugle var talrige og 

svære at få øje på. 

En tur rundt på Christiansø med utallige grønne 

frøer, der var tornirisk, grå fluesnapper og 

rødrygget tornskade i krattet og en stenpikker 

osv. Vi kunne nemt have brugt mange flere timer 

på øen, men færgen sejlede tilbage allerede kl. 14. 

Her ventede bussen på os for at køre os først til 

Nexø, for at alle kunne blive coronatestet. Det var 

dog spild af tid, da ingen i Sverige havde lyst til at 

se den. 

Men så gik turen til Nexø sydstrand, hvor der var 

mulighed for at se nogle vadefugle. Lille og stor 

præstekrave, ynglende strandskader, gravand 

med ællinger, skeand, knarand, toppet 

skallesluger, vibe, sølvmåge m.m. 

Videre til Snogebæk strand, hvor vi også fik en 

havlit, alm. ryle og rødben. 

Og så var det atter tid til at indtage aftensmaden 

på hotellet. 

Figur 4. Lærkefalk. 

Figur 5. Lomvie. 

Figur 6. Lilletårn på Frederiksø. 

Figur 7. Nexø sydstrand. 
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Vores meget imødekommende buschauffør var positiv overfor en aftenlyttetur i skoven, så fra kl. 

22-23 gik vi i skoven og var så heldige at høre skovsneppen. 

Så var det allerede tirsdag, og der skulle pakkes og hotellet forlades. Kl.  9.30 kørte bussen os til 

Hagemyr, som også var en fantastisk lokalitet, varieret terræn med både skov og mose/sø 

Bl.a. var det nemt at se småfugle, der ofte sad i de udgåede graner – gulbug, grå fluesnapper, 

gulspurv, løvsanger, rødrygget tornskade, huldue og gøg og ravn 

I søen var der gråstrubet lappedykker, fiskehejre 

og sølvhejre, gråand med ællinger, lille 

lappedykker, taffeland og blishøne 

Og lige en sidste lokalitet inden afrejsen fra 

Bornholm i Kærshøjgårdtårnet, hvor der var 

ynglende trane, og det er stedet, hvor der fodres 

ravne, så måske sås her en 15-20 ravne. Mens vi 

spiste vore madpakker, kunne vi lytte til 

nattergalen. 

Så kunne vi ikke trække den længere, det var til 

tid hjemrejsen. 

Tekst Bente Larsen 

Fotos Finn Jensen 

Figur 8. Sølvhejre og Fiskehejre. 
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Artsliste  -  Stortur til Bornholm 2021 

Lille Lappedykker 

Gråstrubet 

lappedykker 

Skarv 

Rørdrum 

Sølvhejre 

Fiskehejre 

Knopsvane 

Grågås 

Gravand 

Knarand 

Gråand 

Spidsand 

Skeand 

Taffeland 

Troldand 

Ederfugl 

Havlit 

Toppet skallesluger 

Stor skallesluger 

Rød glente 

Rørhøg 

Musvåge 

Tårnfalk 

Aftenfalk 

Lærkefalk 

Vandrefalk 

Agerhøne 

Fasan 

Grønbenet rørhøne 

Blishøne 

Trane 

Strandskade 

Lille Præstekrave 

Stor Præstekrave 

Vibe 

Alm. Ryle 

Skovsneppe 

Rødben 

Hættemåge 

Stormmåge 

Sildemåge, baltisk 

Sølvmåge 

Svartbag 

Lomvie 

Alk 

Tejst 

Klippedue 

Huldue 

Ringdue 

Tyrkerdue 

Gøg 

Perleugle 

Mursejler 

Stor Flagspætte 

Sanglærke 

Digesvale 

Landsvale 

Bysvale 

Gul vipstjert 

Hvid vipstjert 

Gærdesmutte 

Jernspurv 

Rødhals 

Nattergal 

Rødstjert 

Bynkefugl 

Stenpikker 

Solsort 

Sangdrossel 

Rørsanger 

Gulbug 

Gærdesanger 

Tornsanger 

Havesanger 

Munk 

Gransanger 

Løvsanger 

Fuglekonge 

Grå Fluesnapper 

Borget Fluesnapper 

Lille Fluesnapper 

Halemejse 

Blåmejse 

Musvit 

Træløber 

Rødrygget 

Tornskade 

Skovskade 

Husskade 

Allike 

Råge 

Sortkrage 

Gråkrage 

Ravn 

Stær 

Gråspurv 

Skovspurv 

Bogfinke 

Grønirisk 

Stillits 

Tornirisk 

Kernebider 

Gulspurv 

Rørspurv 

 

I alt 103 arter 

 

 

 

 

 

 

 


