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Fugletrækket over Fanø – en trækkoridor af de store
Når trækfuglene i sensom-
meren og efteråret starter 
den store rejse mod syd, vil 
antallet af trækkende fugle 
tit koncentreres over ste-
der, der i landskabet dan-
ner flaskehalse mod syd. 
De fleste fugle foretrækker 
at blive over land så længe 
som muligt under trækket, 
fordi vand er den sikre død 
for de mange, der ikke kan 
svømme. Derved dannes 
der om efteråret korridorer 
på sydvendte landtanger, 
hvor mennesker historisk 
set altid har undret sig over 
pludselige store mængder 
af fugleforekomster. Af de 
mere spektakulære steder 
er Gibraltar, Bosporusstræ-
det, Falsterbo og mange an-
dre ikoniske steder. I foråret 
koncentreres fugletrækket 
på nordvendte landtanger 
som Skagen Odde, Gilleleje 
og Rügen. 

På Fanø udgør Hønen – 
den sydvendte spids - så-
dan en korridor, hvor fug-
lene på vej sydpå pludselig 
koncentreres. 

Det følger vi på Fanø 
Fuglestation. Vi har nu si-

den 2018 standardiseret 
optalt og monitoreret ef-
terårstrækket over Fanø, 
og det har bekræftet vores 
antagelser om, at her har vi 
et af de største efterårstræk 
over Danmark. 

Fugletrækket over Fanø 
runder næsten hvert år én 
million fugle, hvor især ar-
ter som sang- og vindros-
sel, skov- og engpiber samt 
bog- og kvækerfinke udgør 
langt over halvdelen. På 

særligt store dage når træk-
ket op over 200.000 indivi-
der, og det er typisk i okto-
ber disse dage forekommer 
gerne i forbindelse med 
østenvind, der ’skubber’ 
fuglene i hele Danmark 
mod vest.

Der træktælles syste-
matisk hver dag fra 11/8 
til 11/11 – eller så længe 
trækket pågår. Trækobser-
vationsposten Høneklit-
ten er det højst beliggende 
punkt på sydspidsen af 
Fanø, hvorfra efterårstræk-
ket bedst overskues. Der 
træktælles fra Høneklitten 
fra solopgang og fem timer 
frem, og du er velkommen 
til at lægge vejen forbi og 
opleve det fantastiske syn, 
når himmelrummet er sort 
af fugle, der konstant giver 
lyd fra sig med deres træk-

kald – det burde alle opleve. 
Èn ting er spurvefuglenes 
træk, der giver store ople-
velser, men også rovfugle 
som musvåger, hvepsevå-
ger, havørne, spurvehøge 
og rørhøge optræder tal-
rigt. Tilsvarende gæs, æn-
der og vadefugle kan på de 
gode dage komme op over 
10.000. En anden spektaku-
lær trækgæst er ringduen, 
der på de store dage run-
der 12.000 individer, der 
højt på himlen tager tilløb 
og til sidst tager turen over 
vandet med landkending 
på Rømø eller Sild, som de 
fleste trækkende fugle na-
vigerer efter.

På vores åbne facebook-
side Fanø Fuglestation føl-
ger du Danmarks nyeste 
fuglestations arbejde med 
at tælle og registrere fug-
letrækket: facebook.com/
groups/224889424358221
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Vadehavets fugle En million fugle trækker forbi 
Fanø i det store efterårstræk.

der var den meste kendte 
Vendsyssel-spillemand i 
slutningen af 1800-tallet.

Perry Stenbäck
Den energiske duo Blue 
Ribbon fra Norge kommer 
med americana, fulgt af 
Perry Stenbäck & Deka-
dansorkestern  (SE/DK). 
Kan man lide Cornelis 
Vreeswijk, er man på rette 
spor ved at dukke op. Der-
efter kommer Wonderbrazz 
(DK) og spiller og spiller 
funk a la New Orleans for 
fuld udblæsning.

Søndagsprogrammet 
rummer Sylfide med sange-
ren og harpenisten Helene 
Tungelund i front. De har 

lige vundet Folk & Fæsti-
vals talentpris 2022 Årets 
Katapuly.

Arrangørerne håber, at 
mange vil komme og være 
med til at afslutte festivalen 
med koncerten i Nordby 
Kirke, som der kan købes 
særskilt billet til. Billetter 
kan købes online på godt-
folk.dk/billetter. Ikke-solg-
te billetter vil blive solgt i 
indgangen.
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Sønderho kaster sig ud i sin 
helt egen strikke-byfest

STRIK – I årevis var Søn-
derho med, dog nok mest 
på sidelinjen, når Christel 
og Jørgen Seyfarth trak i 
tusindvis af gæster til Fanø 
med deres store strikke-
festival. Den hedder nu 
Wooldays og foregår kun i 
Nordby.
Så om kort tid springer den 
lille by ud med sit helt eget 
arrangement – Fanø Strik – 
der dog favner andre desti-
nationer end blot den hyg-
gelige by på øens sydspids.

”Vi tjente lidt penge un-
dervejs i samarbejdet med 
Christel og Jørgen Seyfarth. 
Det er dem, vi nu sætter i 
spil, og håbet er da, at det 
kan blive en årligt tilbage-
vendende begivenhed,” 
fortæller Merete Engsted, 
der er formand for Søn-
derho Borgerforening, og 
dermed også er frontfigur i 
Sønderho Erhvervsgruppe, 
der er den egentlige arran-
gør af Fanø Strik.

Med til at trække i tråde-
ne – eller garnet – er brugs-
kunstbutikken Kunstladen 

og den lille gårdbutik An-
gus & Merino, der sælger 
anguskød og merinogarn. 
Begge har adresser ved 
Rindby. 

Flere andre aktører i og 
omkring Sønderho tager 
del i festlighederne, der 
strækker sig fra den 15. til 
den 18. september, og der er 
nok at glæde sig til, mener 
Merete Engsted.

”Det meste handler na-
turligvis om strikning og 
garn, men i alle afskygnin-
ger – fra strikkebanko over 
plantefarvning til vævning, 
broderi med uldgarn, frem-
stilling af sutsko og meget 
mere. Vi har desuden et 
spisetelt, udstillinger, ud-
flugter samt romsmagning 

og jazzmusik,” fortsætter 
Merete Engsted.

Hun fortæller videre, at 
alt sådan set er gratis – også 
de busser, der bliver sat ind 
mellem Nordby, Rindby og 
Sønderho. 

”Selvfølgelig er man vel-
kommen til at 
smide en mønt 
i kassen, når 
man kører med 
bussen, men 
i princippet 
er der fri ad-
gang,” slutter 
borgerforenin-
gens formand, 
der til gengæld 
kan fortælle, 
at det hele be-
gynder med en 

omgang ’late night’, stande, 
udstillinger og spisetelt i 
Sønderho torsdag den 15. 
september klokken 16.

Tekst: Jens Bytoft

Borgerforeningens 
Erhvervsgruppe 
sætter et optjent 
overskud på 
højkant og håber 
på en årligt 
tilbagevendende 
begivenhed
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