Beretning over DOF Østjyllands Traneturen til Väster Götaland
og Hornborgasjön i Sverige i påsken 2010, den 1. - 3. april
•

1. april 2010
Opsamling, overfart, Vardsjöerne, Skara vandrarhem, Biskopsgård

•

2. april 2010
Skövde Skjutfält, Södra Brottet, Naturum, Biskopsgård, Trandansen

•

3. april 2010
Skövde Skjutfält, Naturum Trandansen, tur til Gøteborg, overfart, hjemtur

•

Artsliste
Samtlige observerede 77 arter

Resumé
Med 40 tilmeldte deltagere plus chauffør og turleder drog 42 DOF Østjylland medlemmer mod det
svenske Väster Götaland for at opleve tranedansen ved Hornborgasjön, urfuglene i Skjutfältet ved
Skövde og det spændende landskab omkring Södra Brottet ved samme sted. Turen foregik i
turistbus via Stena Line overfarten Frederikshavn – Göteborg til Skara, hvor vandrerhjemmet og
Herregården Biskopsgård dannede ramme om overnatnings- og forplejningsfaciliteterne.
Turen blev fantastisk oplevelsesrig og de ideelle vejrforhold under hele forløbet bidrog til et
vellykket forløb med mange observationer, i alt 77 fuglearter, 6 pattedyr og en hel del elsdyr
efterladenskaber.
Vi havde fornøjelsen af, at have Jens Bonde Poulsen som chauffør, som kompetent førte os til de
forskellige opholdssteder under turen. Deltagerne viste sig at være et homogent og meget
behageligt hold. Det var en fryd for ethvert ornitologisk øje om hvordan de erfarne ornitologer i
selskabet tog sig omhyggeligt og tålmodigt af nye DOF medlemmer. DOF Østjylland, chaufføren og
turlederen vil her gerne sige tusind tak for jeres deltagelse, den store interesse og det behagelige
og hyggelige selskab I lagde for dagen under hele turen. Vi håber, at alle jeres forventninger blev
indfriet til trods for, at vi ikke fik set den annoncerede stor hornugle.
Også en varm tak til dem af deltagerne, som har stillet billedmateriale til rådighed, hvis ophav
nævnes ved hver enkelt illustration.
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1. april 2010

Foto: K. Strebel

Det var en kølig og letskyet 1. april hvor bussen opsamlede deltagerne i henholdsvis Vivild,
Hornslet, Risskov og ved Århus Musikhus. Vi kom præcist og efter planen af sted, omend vi var
4 min. forsinket ankommet til Musikhuset i Århus, fordi indladningen af drikkevarerne m.v. i
Risskov tog lidt længere tid end beregnet. Ved tilkørslen til E-45 i Århus N begyndte solen at
skinne og des længere nordpå vi kom, blev det efterhånden næsten skyfrit.
Næste påstigningssted var Randers Syd, hvorefter turen gik til Aalborg. Undervejs kunne vi, i
forbifarten gøre opmærksom på det spændende område ved Vorup Enge uden for Randers. Et
område som udførligt er beskrevet i bogudgivelsen ”Fuglene i Vorup Enge” af div. forfattere,
udgivet af DOF og Randers Kommune (ISBN 978-87-90223-323-8).
På vejen op til det Nordjyske var der kun få observationer af de sædvanlige gråkrager, råger,
skader, sølv- og hættemåger samt fire sangsvaner på en mark syd for Hobro. Derudover kunne vi
tælle tre påkørte ræve i motorvejens vejkant, muligvis unger fra dette år, som ikke har lært
farerne at kende endnu ved at krydse menneskenes færdselsårer.

Stena Line arkivfoto

Videre gik turen til opsamlingsstedet ved Aalborg hvor vi kunne
hilse to yderlige deltagere velkomne, før vi kørte til
Frederikshavns færgehavn for at borde Stena Line færgen
Jutlandica.
Før ombordstigning til færgen i Frederikshavn viste det sig under
billetuddelingen, at seks deltagere ikke fik printet adgangskort.
Undertegnede måtte straks tage affære og hente de af Stena Line
glemte billetter i afgangsterminalen. Stena Line beklagede fejlen
og slutendelig fik alle en gyldig rejsehjemmel.

DOF Østjylland havde reserveret pladser i skibets restaurant ”Food City”, et navn som kunne
henlede tankerne til en slags McDonalds fastfood. Dette blev dog godt og grundigt gjort til
skamme af Stena Line, som har givet os de bedste siddepladser foran under broen. Menuen under
overfarten var af høj kvalitet og de medrejsende fuglespottere blev kort efter afgang fra
Frederikshavn belønnet med en fuldvoksen sule som flere gange i få meters afstand krydsede
forstavnen.
Under den glidende overfart i strålende solskinsvejr var der da også en del havfugle at observere.
Op til tre suler, heraf to 1 K’er, svartbag, sildemåger, sølvmåger og hættemåger, skarve,
edderfugle, sortænder og ved indsejlingen til Göteborg 5 spættede sæler, hvilende på et lille skær.
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Deltagerne fik på åbent hav i Kattegat udleveret materiale til en gættefuglekonkurrence, hvor der
gjaldt at gætte 16 forskellige, mere eller mindre sjældne fugle. Ved hvert billede var der tre
valgmuligheder, så vore nye og lidt uøvede DOF medlemmer også kunne være med. Vinderen vil
blive fundet samme dag efter aftensmaden.
Ankommet til Göteborg tog det ikke langt tid at gå fra bord
og ned til den allerede ventende bus til viderekørslen mod
Skara. Ved kørslen langs Götaelven kunne vi konstatere, at
foråret langtfra var kommet til det vestlige Sverige, idet dele
af elven stadig var frosset til.

Stop ved Vardsjön
Göteborgs Skærgård, Foto: H. Eising

Ved Vardsjöens rasteplads holdt vi en kort kørepause og nød en forfriskning i form af øl, vand eller
vin. Mod vor forventning var også Vardsjöen stadig dækket med et tykt lag is, så de forventede
lappedykkere, især nordisk lappedykker, og ænder som normalt holder til her, var det ikke skygge
af at se.
Skara vandrerhjem
Hen mod aftenen ankom vi til Skara vandrerhjem for
indkvartering. En indkvartering, som voldte nogle af os
lidt hovedpine, fordi den ellers søde og rare vandrerhjem mutter ikke helt havde styr på værelsesfordelingen.

Udenfor Skara vandrerhjem, Foto: H. Eising

Biskopsgård
Efter indkvarteringen langt om længe faldt nogenlunde på plads, drog vi i bussen til Biskopsgårds
gæstgiveri lidt uden for Skara for at indtage fælles aftensmad.
Vi blev hjertelig hilst velkommen af værtsparret og henvist til
biskopstuen, hvor der var dækket op til en velsmagende
middag. Biskopstuen var et større lokale med højt til loft med
bindingsværk og synlige gamle bjælker, ”smagfuld” indrettet
med en amerikansk plasticpejs med levende, elektroniske
lysglimt.
Biskopsgården, Foto: Brunsbo
Øvrige dekorationer i lokalet var i form af hjembragte souvenirs fra hele verden i skøn harmoni
med svenske antikviteter.
Lige efter kaffe- og kageserveringen gik vi i fællesskab fugle-gættekonkurrencen igennem for at
finde en vinder. Det var Lars P. Johansson, som den eneste, gættede alle fugle rigtigt.
Vinderpræmien blev dog udloddet iblandt deltagerne og en heldig pamfilius fik så overrakt
vinderpræmien – en spøjs fuglekasse. Herefter kørte vi tilbage til vandrerhjemmet.
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2. april 2010
Morgentur til Skövde Skjutfält
Umiddelbart efter morgenmaden drog vi af sted til Skövde, hvor vi
afhentede Per Olav Bengtson, vores lokale guide for urfugl turen til
Skövde Skjutfält og besøget af Södra Brottet i samme by.

Foto: H. Eising

På den 25 km. lange rute dertil fik vi en lille forsmag af
tranedansen, idet vi kunne opservere små tranegrupper på de
åbne marker.

Ved indkørslen til Skjutfältet, ved kommandobygningernes
gadekær, spottede vi i forbifarten et lille skallesluger par på
den isfri vandoverflade, før vi under morgendisens lettelse
kom ud til den store lysning i den sydøstlige del af feltet.
Det varede ikke længe, før vi i det fjerne spottede de første,
spillende urfugl hanner på det åbne terræn. Fuglene var i
kikkertafstand og fra en græsvold kunne vi nyde synet af
”spilleriet” en halv times tid, før fuglene fortrak i den tætte
granskov.
Foto: K. Strebel

Vi tog derefter til fods til den ende af lysningen hvor
urfuglene holdt til, i selskab med et par misteldrosler,
sanglærker, et par overflyvende sangsvaner samt
canadagæssenes
trompet i det fjerne.

Urfugl i flugt Foto: L.P.Johansson

Urfugle, Foto H. Eising

Urfuglene var væk, så vi besluttede at spankulere lidt ind i skoven
ad den med sne flankerede grusvej for at finde spor efter urfugle,
som her plejer at pikke småsten til fremme for deres indviklede
fordøjelsessystem.

Der var ingen spor i sneen, så vi spadserede lidt videre ind til en mindre skovlysning hvor, ifølge
Per Olav, spurveuglen plejer at holde til. Det var nu lidt op ad formiddagen og selv et forkølet
spurveugle tudefløjt fra vores guide kunne ikke lokke nogen repræsentant af denne art frem i
lyset.
På vej tilbage til bussen så vi i skovkanten chokoladeægformede, store efterladenskaber af
elsdyrene, dog uden at vi kunne spotte nogle af dem.
Vi drog videre i vores rummelige og komfortable bus mod Södra Brottet, dog ad en omvej forbi
Centralsygehuset for at benytte os af dets toiletfaciliteter. På vej derhen så vi på højre hånd
Billingen højdedraget, et kendt sted for ynglende ringdrosler i det Vestsvenske landskab.
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Södra Brottet
Vores næste ophold var ved Södra Brottet, et
kæmpemæssigt nedlagt granitbrud, som rejser
sig på den nordvendte langside af et sumpet
område med små åbne vandflader. Vi kom her
først og fremmest for eventuelt at spotte stor
hornugle, som ynglede netop her de seneste
år.

Södra Brottet, Foto H.Eising

Vores guide Per Olav Bengtson har dog ikke set stor hornugle
her dette tidlige forår, dog kunne han berette, at man har hørt
den store fugl tude i et område omkring Skövde fjernvarmeværk!

P.O. Bengtson, Foto: L.P. Johansson

Det kan nok ikke undre, at denne ugle foretrak varmeværkets nærhed denne ekstrem kolde vinter
2009/2010!
Imens vi stod af bussen, blev vi overfløjet af to kernebidere som gav sig også til kende med deres
hårde og skarpe ”phixx” flugtkald.
På vej op mod skjulet midt for Brottet vadede vi bogstaveligt talt rundt i store hobe friske og
dampende, næsten påskeæg store elsdyrs efterladenskaber. Det må være en stor flok der har
holdt til her tidligere på dagen, men ligesom i Skjutfätet så vi ikke skygge af dyrene.
Til gengæld kunne vi nyde udsigten hen imod
klippevæggen, hvor hulduerne havde travlt med at
skifte plads fra klippeafsats til klippeafsats. En enkelt
ravn lavede en flot flyveopvisning og i vådområdet
kunne vi spotte både grågæs og canadagæs. På engen
bag ved skjulet holdt en enkelt bjergvipstjært kort
rast, inden den fløj videre mod nordvest.
Mange af os tog sig rigtig god tid til at afsøge
klippevægen for den hersens stor hornugle vi kom
Södra Brottet, Foto H. Eising
efter, men alle anstrengelser var forgæves – den viste
sig ikke.
Det var nu blevet middagstid og vi steg på bussen for at komme til rejsens hovedmål,
Hornborgasjön.
Naturum Hornborga, Foto H. Esing
Naturum Hornborga
Vi startede ved at indtage vores medbragte ”lunchpakke”,
som Biskopsgårds gæstgiveri havde tilberedt for os, i læ af
Naturum Hornborgas fugleobservatorium. Der var oven i
købet hjemmebag og kaffe med i pakken, foruden de
drikkevarer, som bussen i øvrigt under hele turen, så rigeligt
var forsynet med.
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Vejrliget ved Naturum Hornborga var skyfrit med let diset vejr, men det blæste en hel del fra
sydvest, så det var godt vi kunne være i læ under frokosten. Her, ved den nordlige ende af søen,
holdt mest dykænder og svømmeænder til,
sammen med grågæs og canadagæs samt
mågeflokkene. Bemærkelsesværdig var her en
enkelt rødben som blev observeret under
overflyvning.
Efter frokosten tog mange af os chancen for at
besøge Naturum Hornborgas udstillinger og
butikken, før turen gik videre til det vi kom
efter, tranedansen.

Frokost Naturum Hornborga, Foto: L.P.Johansson

Naturum Trandansen
Ad en lille omvej gennem det tidlig forårsklædte
svenske landskab nåede vi til Naturum Trandansen i
den sydlige ende af søen. Hvilket syn og hvilken
trompetkoncert der ventede os der kan ikke
beskrives, men der opholdt sig 9400 fouragerende og
flyvende traner inden for vores synsfelt.
Det tog ikke langt tid, før eksperterne fandt en besat
fiskeørnrede ude i horisonten og det myldrede ind
med meldinger om kortnæbbet gås, bramgås,
havørn, sangsvaner m.v., som alle ses oplistet på
artslisten sidst i denne rejseberetning.
Vi opholdt os næsten 3 timer ved Naturum
Trandansen, inden vi blev enige om, at vi også vil lave
en kort afstikker til Hornborgasjöns udløb inden
hjemturen efter aftensmad.
Foto: H. Eising

Fotoserie af L.P. Johansson:
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Fotoserie: K. Strebel

Fotoserie: H. Eising

Hornborgasjöns utlöppet
Ikke langt fra Naturum Trandansen kørte vores chauffør Jens bussen ad en skovsti ud til
dæmningen ved udløbet af søen. Desværre var dette hjørne af søen frosset til og vi så i første
omgang kun en sangsvane som holdt hvil ikke langt fra søbredden. Mange af os troede, at den
muligvis var frosset fast, men dens opførsel tydede ikke på noget usædvanligt i dette henseende.
Længere ude, på det isfrie område, holdt svømmefugle til, og fra
denne ende af søen havde vi også en anden spottingvinkel ind i
fiskeørnenes rede. Enkelte af os tog ud for at se nærmere på
svømmefuglene, imens andre undersøgte de nære skove efter
”flyvende objekter”.
Det er herfra vi kunne tilføje fuglekonge og engpiber til artslisten, før vi
kørte tilbage til Biskopsgården.
Utlöppet, Foto Strebel

Biskopsgaard, aftensmad kl. 17:30
Ankommet til gæstgiveriet satte vi os straks til bords hvor maden var klar til servering allerede kl.
17:30. Vi har jo planlagt at køre ned til tranedansen én gang til denne dag, for at opleve tranerne
i skumringen flyve fra fourageringsstedet til overnatningspladserne.
Også denne gang var aftensmaden af en udsøgt kvalitet som alle
nød, efterfulgt af kaffe og kage.
Lige inden vi ville rejse os for at drage videre, bad værtinden Gunilla
om ordet, idet hun kort ville berette om Biskopsgårdens oprindelse
og historie. Gunilla er stolt af hendes sted og med ildhu berettede
hun, på knapt forståeligt svensk, om de tidligere ejere og deres
utallige bedrifter og unoder.
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Mange af os forståede dog, at Danske horder i 16- og 17’tallet var på brandtogt i Vest Götaland og
dengang oven i købet satte ild til områdets vartegn, Skara domkirke.
Gunilla blev ved og ved, imens vi pænt satte en venlig mine på, til trods for, at mange af os ikke
forstod meget af beretningen – vi ville jo skynde os videre til tranedansen!
Gunillas historiske beretning fik dog en ende, og alle gav udtryk for deres begejstring med en
klapsalve og et par lettende suk.
Naturum Trandansen i skumringen
I lavtstående aftensol ankom vi efter en halv times køretur atter
til Naturum Hornborga, hvor synet af alle de næsten 10.000
traner i bevægelse blev et uforglemmeligt minde.
Skumringen faldt på og det tyndede ud i tranerækkerne, flest
flyvende østover til de omkringliggende sovepladser.
Vi opholdt os ved Naturum Trandansen inden natten faldt på,
hvorefter vi stak næsen hjemad mod Skara vandrerhjem.
Foto: H. Eising

På vejen tilbage til Skara blev der rejst spørgsmålet, om det ikke var stemning for at tage ud til
Skövde Skjutfält igen næste morgen inden morgenmaden, i stedet for den 2 timers bytur i
Göteborg, som oprindelig var planlagt. Dette forslag blev ved demokratisk valg vedtaget uden
modstemme.
Det skulle vise sig, at vi ikke kom til fortryde denne beslutning.
Skara vandrerhjem
Ankommet til vandrerhjemmet igen, blev undertegnede turleder modtaget af vores vandrerhjem
mutter med en udmelding om, at hun havde givet os et forkert soverum, og at hun måtte bede to
af vore piger om at flytte ind til to andre af vores piger. Dette skabte igen lidt forvirring, men
slutendelig faldt det hele på plads og alle kunne få en velfortjent nattero.
3. april 2010
Tidlig morgentur til Skövde Skjutfält

Afgang 06:10 fra Skara, Foto: H. Eising

Tidligt om morgenen, ved 6-tiden og før morgenmaden,
drog vi af sted mod Skövde som aftalt dagen forinden. Vi
var 40 der var undervejs så tidligt, for nok engang kunne
opleve urfugl skuespillet ude i Skjutfältet. To af vore
deltagere blev tilbage på vandrerhjemmet for at kunne
nyde en stille morgen der.
Denne gang fik vi ikke brug for en lokal guide, fordi vi nu
kendte området som vores egen bukselomme og fordi Jens
Bonde, vores chauffør, dagen i forvejen har afluret
koordinaterne på bussens GPS udstyr.
Vi kørte således direkte til urfugl skuepladsen.
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Det var en koldt, vindstille og klar morgen med en skyfri himmel der ledsagede os. Jens Bonde
standsede bussen samme sted som dagen i forvejen, imens begejstringen blandt os steg til uanede
højder – kun ca. 100 meter fra os ”spinnede” hele 24 urfugle på den åbne lysning. Vi var så tæt på,
at vi tydeligt kunne høre fuglene kogle, bare ved at rulle vinduerne ned!
Vi steg af bussen og nød dette syn en times tid, alt imens urfuglene flyvende skiftede plads ude i
terrænet, nogle gange lidt tættere på, nogle gange lidt længere væk. Vi spottede også to eller tre
hunner som dukkende i græsset ved skovkanten overværede hannernes spil. Mange af vore
deltagere havde det helt store fotoudstyr i orden og der blev lavet mange spændende optagelser,
også med nærbilleder af en superkvalitet.
Ude i lysningen, kun få meter fra urfuglene, var der af andre entusiaster stillet et camoufleret
fototelt op og man kunne se teleobjektiverne ud gennem teltsprækken. De to gutter, som det viste
sig at opholde sig i teltet, må også have fået nogle virkelig flotte optagelser i kassen!
Alt imens vi nød urfuglene, bidrog lærkene med sang, canadagæssene trompeterede i det fjerne
og misteldroslerne nød tilsyneladende at blive kigget på af alle de mange danske beundrere.
Skövde Skjutfält 3. april, kl. 06:30
Fotoserie: H. Eising

Efter en god times ophold meldte sulten sig og vi besluttede at køre til bage til Skara, for dels at
indtage vores morgenmad på vandrerhjemmet og for at afhente frokostpakkerne på Biskopgården
til senere brug.
Vi gav os alle god tid til at nyde morgenmaden og for at pakke vores grej, før vi ved 10 tiden begav
os på den tredje tur til tranedansen i den sydlige del af Hornborgasjön.
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Naturum Trandansen

Antallet af fouragerende traner forøgedes tilsyneladende i
nattens løb og ved vores ankomst til Naturum Trandansen var
det officielle antal fugle oppe på 10.800 eksemplarer!
Under optimale vejrforhold, som for øvrigt under hele turen,
med høj sol og svag vind, kunne vi skue ud over terrænet og
nyde synet af de mange fugle, sammen med nok et par
tusinde eller flere andre fugleinteresserede fra hele verden.
Fuglekiggere fra nær og fjern, Foto: Strebel
Fotoserie Naturum Trandansen af H. Eising

Fotoserie Naturum Trandansen af K. Strebel
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Tranedansen ved Hornborgasjön er jo en verdenskendt begivenhed og oplevelsen kan ikke
beskrives - den skal opleves.
Vores medbragte frokost som også denne gang kom fra Biskopsgården, kunne vi nyde på nogle af
de opstillede bænke med direkte udsyn over området.
Uheldigvis har vi tabt bestikket til spisning af pastasalaten
undervejs, så her var gode råd nu dyre!
De første deltagere begyndte at finde pinde rundt omkring
og startede derved frokosten på kinesisk manér. Det var
dog Lars Johansson, som
skaffede plastikgafler et eller
andet sted fra, så vi var ham alle
dybt taknemligt for dette
initiativ.
Foto: H. Eising

Tur til Göteborg ad landevejen

L.P. Johansson, Foto H. Eising

Vi brød op efter frokosten fra Hornborgasjön og stak næsen mod Göteborg, dog denne gang ikke
langs motorvejen, men tværs gennem det smukke Vestsvenske landskab forbi blandt andet
Falköping og Vargarda, med alle dets små landsbyer med de typiske træhuse.
Det var planen, at vi i Falköping skulle holde et kort stop et sted med toiletfaciliteter og
undertegnede kom i tanke om, at vi også her bare kunne køre på sygehuset for at forrette
nødtørften. Skiltet som viste mod sygehuset i Falköping blev spottet og Jens Bonde blev bedt om
at køre os derhen. Ankommet til stedet så det hele lidt forladt ud, men mange steg af bussen og
gik hen mod hovedindgangen – som var låst! Ikke nok med det. Vi måtte også konstatere, at vi var
havnet på et sindssygehospital, så det galt om at komme væk derfra i en fart.
Heldigvis fandt vi på vores videre færd et egnet sted ud i de svenske skove, hvor de trængende
kunne udføre deres forretning.
Overfart til Frederikshavn
Som planlagt ankom vi til Göteborgs Havn 45 minutter før afgang, og både billetteringen og
ombordstigningen til Stena færgen foregik gnidningsløst.
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Også ved denne overfart fik vi reserverede pladser i
restauranten foran under broen. Aftensmenuen og
kagebuffeten var også denne gang kvalitetsbetonet.
Under overfarten kunne vi nok engang spotte suler, tejst og
alke sammen med svartbag, sildemåger, sølvmåger, stormog hættemåger.

Hjemtur

Göteborg agterud, Foto: H. Eising

Planmæssigt ankommet til Frederikshavn, påbegyndte vi hjemturen med kørsel til opsamlingsstederne i Randers, Spørring, Århus, Risskov, Hornslet og Vivild.
Tak til alle deltagere
Til sidst vil vi nok engang sige tak til alle deltagere, som hver især bidrog til, at denne bustur til
Hornborgasjön blev til en uforglemmelig oplevelse. Også en varm tak til vores chauffør
Jens Bonde Poulsen, som sikkert og kompetent førte bussen til alle de spændende steder under
hele turen.

Traner i flugt – et smukt syn! Foto L. P. Johannson

Med venlig hilsen

DOF Dansk Ornitologisk Forening
Afdeling for Østjylland
Kurt Strebel
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Artsliste
Toppet Lappedykker
Fiskehejre
Kortnæbbet Gås
Canadagås
Pibeand
Spidsand
Troldand
Hvinand
Stor Skallesluger
Rørhøg
Tårnfalk
Blishøne
Vibe
Stormmåge
Svartbag

Sule
Knopsvane
Blisgås
Bramgås
Krikand
Skeand
Edderfugl
Lille Skallesluger
Rød Glente
Musvåge
Urfugl 32
Trane 13.400
Rødben
Sildemåge

Skarv
Sangsvane
Grågås
Gravand
Gråand
Taffeland
Sortand
Toppet Skallesluger
Havørn
Fiskeørn
Grønbenet Rørhøne
Strandskade
Hættemåge
Sølvmåge

Huldue
Engpiber
Silkehale
Solsort
Vindrossel
Blåmejse
Skovskade
Råge
Stær
Bogfinke
Grønsisken
Rørspurv

Ringdue
Bjergvipstjert
Gærdesmutte
Sjagger
Misteldrossel
Musvit
Husskade
Gråkrage
Gråspurv
Grønirisk
Kernebider

Sanglærke
Hvid Vipstjert
Rødhals
Sangdrossel
Fuglekonge
Spætmejse
Allike
Ravn
Skovspurv
Stillits
Gulspurv

Elg-lort
Hare

Rådyr
Egern

Dådyr
Ræv
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