
RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES TURE 2023 
 
Tirsdag d. 10. januar: Gråkragetur til Årslev Engsø 
 
Udgangspunktet for turen var den østlige parkeringsplads på nordsiden af Årslev Engsø, hvor 28 deltagere 
var mødt op, så der var ved at være godt fyldt op med biler. 
 

 
Overflyvende grågæs. Foto: Connie Sørensen 
 
Inden vi gik afsted mod søen nåede vi lige at bliver overfløjet af en flok grågæs, men herefter gik turen ned 
til stien og østpå mod Søskovvej. Søen virkede en smule tom for fugle, især når det tages i betragtning hvad 
der nogle gange kan ses dernede, men i løbet af dagen lykkedes det dog at se en del arter. Knopsvane, 
hvinand og fiskehejre blev det hurtigt til, og undervejs mod skjulet i den gamle pumpestation sås også 
troldand og grønbenet rørhøne. 
 

Skjulet gav ikke meget nyt, selvom en forbipasserende fortalte at der 
var set rørdrum i søkanten, men den ville nu ikke vise sig for os. 
Toppet Lappedykker kunne dog ses ude på vandet. 
 
Mod nord kunne vi ud over markerne se en flok fasaner, og en 
tårnfalk var ude at fouragere. Da vi kom lidt længere ind mod øst 
opdagede vi den sad i toppen af et træ i færd med at æde en mus, og 
ved den nærliggende gård var der en del blåmejser, alliker, råger og 
gråkrager. 
 
I teleskoperne kunne vi desuden se en odder boltre sig i vandet helt 
inde ved Søsskovvej, det var dog desværre kun nogle få af os der 
nåede at få den at se. 
 
Vi fortsatte nu helt ind til Søskovvej hvor vi gjorde holdt for indtage 
vores frokost. Alle bord-bænkesæt stod dog under vand, så vi måtte 
tage til takke med rækværket omkring parkeringspladsen som 
siddepladser. 
 

Toppet Lappedykker. Foto: Connie Sørensen 
 
 
 



 
Tårnfalk med mus. Foto: Christian Ojgaard 
 
Efter frokost gik turen samme vej tilbage, undervejs blev det til et par musvåger, hvoraf den ene var meget 
lys. Der blev også set stillits og gråsisken. Vi forsatte videre vestpå forbi stien op mod parkeringspladsen, og 
kort efter at have passeret broen over Lyngbygård Å lå der en flok sangsvaner og knopsvaner i kanten af 
søen. Her var også pibeænder, krikænder, knarænder, taffelænder og nogle få spidsænder. 
 

 
Sangsvaner med mere. Foto: Connie Sørensen 
 
Turen sluttede her og vejret var nu skiftet fra sol på skyfri himmel til helt overskyet, hvilket også kunne 
mærkes på temperaturen, men totalt set må vi siges at have været særdeles heldige med vejret. 
 
Artslisten blev følgende: Allike, blåmejse, bogfinke, fasan, fiskehejre, grønbenet rørhøne, grønirisk, gråand, 
grågås, gråkrage, gråsisken, husskade, hvinand, hættemåge, knarand, knopsvane, krikand, musvåge, 
pibeand, ringdue, råge, sangsvane, skarv, solsort, spidsand, stillits, stær, sølvmåge, taffeland, toppet 
lappedykker, troldand og tårnfalk. I alt 32 fuglearter foruden odder. 
 



 
Skjulet ved Årslev Engsø nordside. Foto: Connie Sørensen 
 
 
Mandag d. 13. februar: Følle Bund og Kalø Slotshalvø 
 
Der var ved at være fyldt godt op på den lille parkeringsplads ved Molsvej og Hestehaveskoven da alle 29 
deltagere var mødt op. Det var da også et fantastisk vejr sådan en mandag i februar til en fugletur ned 
gennem skoven til Følle Bund. 
 

 
Tårnfalk. Foto: Bjarne Jørgensen 



 
Vi var da heller ikke nået langt ind i skoven før de første mejser lod sig høre, her i blandt spætmejse, men 
ellers mest musvitter og blåmejser. Sortmejse blev det dog også til. Stor flagspætte blev også set, og på et 
tidspunkt kom en flok finker forbi i nogle nærtstående træer. Efter nogen tid lykkedes det at få dem set så 
godt at de kunne bestemmes til en blanding af kvæker- og bogfinker. Ude over markerne mod nord lod en 
ravn sig høre og gennem en lysning i træerne lykkedes det også at få et glimt af den. 
 
Vel nede ved Følle Bund mødtes vi af en stor skovmaskine i gang med at rydde ud i granerne, men heldigvis 
var de ved at være færdige da vi ankom, så vi slap for støjen medens vi nød fuglene. Der var udsigt til en del 
ænder af forskellig slags, gravænder, pibeænder og masser af krikænder, og i strandkanten gik et par 
storspover rundt, ligesom der var nogle strandskader og masser af måger i vandet. 
 

Turen tilbage til bilerne gik samme vej som vi 
var kommet, men undervejs fik vi denne gang 
lidt underholdning af et par musvåger over 
hovederne på os. 
 
Fra skoven kørte vi nu ned til Kalø Slotshalvø, 
hvor parkeringspladsen var fyldt godt op, 
velsagtens på grund af vinterferien i samspil 
med det flotte vejr. Vi startede med frokost, 
og gik derefter ud mod ruinen. I bugten øst 
for vejen ud lå nogle hvinænder, et par 
toppede skalleslugere og nogle rødben gik 
rundt i det lave vand op mod skoven. Vi fik 
også her en fin opvisning af en lille flok  

Ved Følle Bund. Foto: Else Oltmann 
 
almindelige ryler, som fløj rundt i formation over vandet. En årvågen deltager spottede desuden en enkelt 
skærpiber på stranden ikke langt fra os. 
  
Ude på selve halvøen blev der udsyn til en flok pibeænder der lå i vandet mellem nogle sten, og helt ude 
kunne vi se et nogle spættede sæler der lå og hvilede sig på de store sten i vandet. Som det sidste blev også 
en stor præstekrave set stående på en af stenene. 
 

 
                      Skærpiber. Foto: Bjarne Jørgensen 
 



Artslisten kom til at tælle 35 fuglearter og 2 arter pattedyr: Almindelig ryle, blishøne, blåmejse, bogfinke, 
ederfugl, fiskehejre, gravand, grønirisk, gråand, grågås, gråkrage, hvinand, hættemåge, knopsvane, krikand, 
kvækerfinke, musvit, musvåge, pibeand, ravn, ringdue, rødben, skarv, skærpiber, solsort, sortmejse, 
spætmejse, stor flagspætte, stormmåge, stor præstekrave, storspove, strandskade, sølvmåge, toppet 
skallesluger, tårnfalk, spættet sæl og hare 
 
 
Torsdag d. 23. marts: Skanderborg Sø og Skovene omkring 
 
Trods regnvejret var 19 deltagere mødt op til turen denne dag, men heldigvis stoppede regnen netop 
som turen skulle begynde. 
 
Første art der kunne registreres, var en sangdrossel som sad og sang ganske tæt på parkeringspladsen 
ved Søbadet, og som derved afslørede sit opholdssted, så vi også kunne få den  at se. I træerne omkring 
var der også en lille flok blandede bog- og kvækerfinker der fløj rundt. Grønirisk var der også og en 
træløber tittede frem. 
 

 
Træløber. Foto: Bjarne Jørgensen 

 
Turen gik nu ned gennem skoven, og også her så vi træløber og en gærdesmutte blev det også til. Vi 
endte op nede ved søbredden, hvorfra vi på søen kunne se nogle flokke af troldænder, et par hvinænder 
og nogle toppede lappedykkere, og foruden de allesteds nærværende hættemåger blev det også til et 
kort glimt af havørnen der slog sig ned i et træ på den modsatte side af søen. Længere nede ad søen lå en 
stor flok blishøns, lidt grågæs og en enkelt svartbag. 
 

 Vel nede forbi Skanderborg Hostel søgte vi 
igen ind i skoven, hvilket hjalp en del på 
temperaturen, da vi kom ud af vinden og ind i 
læ mellem træerne. Her vendte vi retur mod 
parkeringspladsen og fik snart igen øje på 
endnu en træløber og et par spætmejser. 
 
Tilbage ved bilerne steg vi ind i disse for at 
køre om til parkeringspladsen mellem Lillesø 
og Sølyst bebyggelsen. Her startede vi med 
frokost i madpakkehuset for derefter af gå ned 
til skjulet ved Lillesø. Også her var der grågæs, 
der var taffelænder, og en enkelt toppet  

Blishøne. Foto: Bjarne Jørgensen 



skallesluger. Desuden masser af hættemåger, som lod til at ville etablere sig ganske tæt på skjulet. Der 
var igen troldænder, hvinænder og toppede lappedykkere, og også her fik vi et glimt af en havørn der fløj 
over ude over Skanderborg Sø. 
 

 
Hættemåger. Foto: Bjarne Jørgensen 
 
Fra Lillesø gik turen videre ad stisystemet rundt til Svanesø. Udover hvad der allerede var set de andre 
steder så vi her knarand, rørhøne og rørspurv. På turen tilbage til bilerne var vi nogle få der gik en lille 
omvej ad stisystemet gennem det sumpede område, hvor stien består af træbroer gennem området. Det 
gav dog ikke meget nyt, men en syngende gransanger blev det dog til. 
 
36 arter kom der på listen: Allike, blishøne, blåmejse, bogfinke, fiskehejre, gransanger, grønbenet 
rørhøne, grønirisk, gråand, grågås, gråkrage, gærdesmutte, havørn, husskade, hvid vipstjert, hvinand, 
hættemåge, knarand, knopsvane, kvækerfinke, musvit, ringdue, rødhals, rørspurv, råge, sangdrossel, 
solsort, spætmejse, skarv, svartbag, sølvmåge, taffeland, toppet lappedykker, toppet skallesluger, 
troldand, træløber. 
 

 
Allike. Foto: Bjarne Jørgensen 

 
 
 



Onsdag d. 19. april: Sødringholm Strand 
 
18 deltagere blev det til denne dag, som umiddelbart syntes at levere flot vejr. Desværre var det noget 
blæsende, og dermed også ganske koldt. 
 
Vi startede som planlagt nede ved Skallehusene, hvor vi blev mødt af masser af småfugle i krattene og 
haverne omkring sommerhusene. På vandet og ude på pollerne havde vi forventet en del forskellige 
vadefugle, men der var noget tomt derude, og vadefuglene indskrænkede sig til lidt strandskader og 
nogle storspover, som der til gengæld var en del af.  
 
Fra Skallehusene gik vi langs stranden op langs kysten i håb om at der skulle vise sig nogle spændende 
arter ude på vandet, men også her var der ret tomt. Oppe ved vores vendepunkt var der vid udsyn over 
strandengene, og her var masser af sanglærker, nogle rørspurve og inden længe skimtedes en rovfugl 
mod nord. Det skulle snart vise sig at der faktisk var tre røde glenter, hvoraf de to satte kurs mod os. 
 
Vi kunne nu følge dem sydover indtil de var stort set lige over os, og gav en flot opvisning, herefter 
drejede de vestover mod skoven, og vi vendte sydover mod bilerne. 
 
Vi kørte herefter op nord for Sødring til det tidligere øvelsesterræn for enden af ”Under Bakken”. Vi 
startede her med frokost hvorefter turen gik ned over engene mod kysten. Planen var egentlig at gå op 
nordpå mod Eskeplet, men vi kunne i teleskoperne se at der var noget fugletomt også deroppe, så inden 
længe vente vi tilbage mod bilerne. På vej ud mod kysten kunne vi dog følge en ræv der gik rundt lidt 
nordpå. 
 
Tilbage ved bilerne fortsatte vi mod Udbyhøj Nord, hvor vi kørte ned til lystbådehavnen. Her var der dels 
mulighed for et tiltrængt toiletbesøg, dels god udsigt over Randers Fjords udløb i Kattegat. Det gav da 
også nogle rødben, nogle hvidklirer og nogle strandskader. Her sluttede vi turen og kørte hver til sit.   
 
Artslisten gav 29 fuglearter og 2 pattedyrarter: Bogfinke, engpiber, fiskehejre, gransanger, grønirisk, 
gravand, gråand, gråkrage, gulspurv, hvidklire, hættemåge, musvåge, rødben, rød glente, rødhals, 
rørspurv, råge, sanglærke, sangsvane, skarv, solsort, stillits, storspove, strandskade, stær, sumpmejse, 
svartbag, sølvmåge, vibe. Ræv, rådyr. 
 
Tirsdag d. 16. maj: Bølling Sø 
 
14 gråkrager samledes på parkeringspladsen Bølling Sø Syd for at deltage i denne tur. Vi lagde ud med en 
tur ad stien langs sydsiden af søen og op langs østsiden. Allerede på P-pladsen kunne høres munk og 
stære fløj frem og tilbage til markerne overfor. Hvor stien drejer hen langs sydsiden fik vi udsyn over en 
mark med lidt småbuske, og her kunne et par bynkefugle observeres. I træerne langs stien kunne høres 
gærdesmutte, tornsanger, løvsanger, havesanger og gransanger og en halemejse blev set.  
 
Hvor der blev udsyn over det lave vand lå en sangsvane på rede og en rørhøne svømmede rundt mellem 
bevoksningen i kanten af søen. Her blev også observeret en havørn lidt lagt ude, men heldigvis valgte den 
at sætte kurs mod os, så vi fik fornøjelsen af den noget tættere på. En rørspurv sang, og over vandet fløj 
land- og bysvaler rundt, og endelig kom der også et par mursejlere over os. 
 
Turen gik videre om ad stien til vi kom ud fra træerne og op på den lyngbeklædte bakke ved østsiden af 
søen. Her var et fantastisk udsyn over Bølling Sø, og herfra kunne vi se endnu et par sangsvaner længere 
nordpå. Her blev også set gulspurv og hørt sangdrossel. 
 
Vi vendte nu om for at gå tilbage mod bilerne. På vejen retur var magen til den rugende sangsvare dukket 
op, og her blev desuden hørt lille gråsisken og grønirisk. 
 



Vi kørte nu op til nordenden af søen til P-pladsen ”Dværgbakken”, hvor frokosten blev indtaget på det 
tilstødende område med bord/bænkesæt og endnu en fantastik udsigt over søen. Her så vi desuden hvid 
vipstjert og et par stillits fouragerede i nogle mælkebøtter ganske tæt på. Her blev også hørt dompap.   
 
Efter frokosten gik vi ad stien rundt langs nordsiden af søen til vi havde udsyn over det lille højmose areal 
der er bevaret på en tange ud i søen. Selve søen var her ret tom for fugle, men fra Skygge Ås udløb kunne 
fire toppede lappedykkere dog ses, og der var også lidt skarv derude. Videre rundt hørtes stor flagspætte 
og ude i kanten af søen kunne vi se tornirisk og flere bynkefugle. Med udsyn over højmosen vendte vi 
rundt for at afslutte turen, men på vejen tilbage hørtes et gøg tydeligt flere gange ude over engarealet 
mod nord. 
 
Trods en lidt truende vejrudsigt havde vi rigtigt fint vejr, dog med lidt kølig vind, men uden regn. 
 
Artslisten blev på 39 fuglearter og 1 pattedyrsart: Bogfinke, Bynkefugl, Bysvale, Dompap, Fasan, 
Fiskehejre, Gransanger, Grønirisk, Gråand, Grågås, Gråkrage, Gulspurv, Gærdesmutte, Gøg, Halemejse, 
Havesanger, Havørn, Hvid Vipstjert, Hættemåge, Landsvale, Lille Gråsisken, Løvsanger, Munk, Mursejler, 
Ringdue, Rørhøne, Rørsanger, Rørspurv, Sangdrossel, Sangsvane, Skarv, Skovpiber, Solsort, Stillits, Stor 
Flagspætte, Stær, Toppet Lappedykker, Tornirisk, Tornsanger og Rådyr 
 
Ole Jensen 


