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Fugletur til Lista 

16-19. september 2022 

Vesthimmerlands Fuglegruppe besøgte Norges syspids i september. Lista er Norges pendant til 

Skagen, hvor fuglene trækker sydpå til Danmark, og hvor der observeres og ringmærkes fugle. I 

Norge er Lista stedet med flest observerede arter. Vi fik set 96 arter – lidt færre end forventet, 

men med flere førstegangsobservationer for en del af os. Vi kørte 7 personer mod Hirtshals fredag 

morgen og var fremme kl. 18.30 om aftenen. Vi medbragte mad til de 4 dage og betalte derudover 

1800 kr. pr. person for transport og overnatning. 

 

Indsejling til Kristiansand            Chili con carne 

 

Lista fyr og huset, hvor vi boede i højre halvdel.                      Torsten ved bagindgangen 

Program for turen: 

Hver morgen kl. 7-9: fugletræk ved Lista. 

Lørdag: Fuglevika, Havnehagen og Slevdalsvannet; 

Søndag: Kråkenesvannet og skovene ved Åpta (nord for Farsund) 

Mandag: Fuglevika, Husebybukta – og hjem. 
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Lørdag morgen satte vi os tilrette i Lista-fugleskjulet med teleskoperne og så ederfugle (mange

 i spraglede eclipsedragter), rødstrubet lom, stillits, tårnfalk, vandrefalk, sule, topskarv 

skærpiber, blå kærhøg, engpiber, spurvehøg, gul vipstjert, bjergvipstjert, alm. ryle, grågås, skarv 

m.fl. 

Jeg husker især sulerne, som dykkede i havet og boltrede sig i den ret kraftige vind, og 

spurvehøgen, som satte sig på en klippe lige for næsen af os. Derimod piskede lommerne 

frustrerende hurtigt forbi – hurtigt bestem af Anton, men ofte uden at jeg nåede at fange dem i 

kikkerten endsige lærte at bestemme dem. 

  

Sule    Spurvehøg foran fugleskjulet  

Sortænder, topskarv (herunder t.v.), rødstrubet/sortstrubet lom og de små vadefugle var svære at 

bestemme i luften, men vi lærte efterhånden af kigge efter de kendetegn, som Anton lærte os – men h.k. 

hvor er det svært! 
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Havnehagen 

Havnehagen er en fredet, spændende løvskov i bjergene med især birk og bøg. Der var mange insekter men 

knap så mange fugle. 

 

 

 

 

 

 

 

Blå mosaikguldsmed Sort hedelibel           Rosengalhvepsens galde   Svirrefluer på djævelsbid 
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Senere lørdag eftermiddag kørte vi til vådområdet Slevdalsvannet, hvor vi så vandrefalk, 

brushaner, dobbeltbekkasine, blå kærhøg, rørhøg, engpiber og en række ænder. 

Vandrefalken fløj tæt hen over vore hoveder flere gange, og vi passerede tæt forbi 5-10 

brushaner, som søgte føde på en eng. Søren så vist en blå kærhøg slå en dobbeltbekkasin. 

  

Vandrefalk i Slevdalsvannet – et af turens højdepunkter.                                                       (Foto t.h.: Torsten) 

 

 

Vi spadserede tæt forbi en flok brushaner. 
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Blå kærhøg (foto: Torsten) 
 

Et par norske ornitologer delte venligt ud af 
deres viden og hjalp med turforslag til søndag 
(Kråkenes).  

  
Fugletårnet ved Slevdalsvannet.  
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Søndag. 

Ved Lista så vi om morgenen havørn, strandhjejle (med sorte ”armhuler”), viber, stor 

kobbersneppe, fløjsand mm. 

Vi fik en snak med de faste observatører, som tjekkede net og ringmærkede ved Lista. Her har 

Torsten fotograferet en spanier med en munk. 

 

Ved Fuglevika så vi duehøg, spurvehøg, havørn, blå kærhøg, tårnfalk, brushane, mudderklire, alk, 

stenpikker, skærpiber, måske storpiber?, nordisk og toppet lappedykker (norsk: toppdykker      ). 

Skærpiber tv. kendes bl.a. på den ustribede grå ryg.  

Bestemmelse af pibere – puh ha – hvor det var svært. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenpikker 
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Duehøgen kom enormt stærkt og kraftfuldt hen over landskabet mod os mellem træerne – et 

fantastisk syn, og Anders Jørgen var hurtig på aftrækkeren. 

 

Foto: Anders Jørgen 

Ved Kråkenes så vi bl.a. grønsisken, sortklire, hvidklire, troldand, pibeand, spurvehøg og tårnfalk, 

og herfra kørte vi op i bjergene til skovene ved Åpta.  

Vi havde fået udpeget området som ”spætteområde” af de norske ornitologer ved Slevdalsvannet, men det 

var alligevel sin sag, at finde de spætter. Vi stod ud af minibussen og gik gennem smukke birke- og elleskove 

ad skovveje omgivet af stejle skrænter og udsigt til 

fjeldsøer. Håbet om at se hvidrygget eller gråspætte 

svandt lige så stille ind. Der var MEGET stille i skoven. 

Så fandt vi langt om længe en spætte. Vi troede, at det 

var stor flagspætte indtil vi kom hjem til Lista. Den 

havde striber på brystet, og da vi kom hjem blev vi enige 

om, at det tværstribede bryst var kendetegn for 

hvidrygget spætte. Men helt sikre var vi ikke. Ryggen er 

sort med hvide skulderflanker, hvilket ses på vedstående 

billede, men brystet er som sagt tværstribet. Efter 

hjemkomst til Danmark er vi blevet nogenlunde enige 

om at det er en ung, store flagspætte. Den hvidryggede 

spætte skal have et hvidt bånd der forbinder direkte 

med den hvide kind bag om den sorte masketegning. 

Det har den desværre ikke. 
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På udkig i Lista. Foto: Torsten 

Mandag morgen så Søren og Torsten en jagtfalk (ny art for begge). Vi sagde farvel til Lista og kørte til 

Husebybukta. Her så vi tejst for første gang på turen samt en del små vadefugle – alm ryle, stor 

præstekrave og strandskader. 

Tejst ved Husebybukta. Foto: Torsten 



10 
 

 

 

Sørgekåbe ved Husebybukta – ny art for Ulla og mig. 

 

Kagespisested på hjemturen  Color Line ankommer i Kristiansand 
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På hjemturen strøg mallemukkerne på stive vinger hen over bølgerne ude midt i Skagerak. 

Vi så ialt 96 arter på turen, og Anders Jørgen vandt gættekonkurrencen med sine 95 - gruppens 

laveste gæt. 

 

Gunnar, 30.10.2022 


