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Yes! En lysbuget knortegås: Stort
antal truede fugle beundret på
Agerø
100 lysbugede knortegæs var et skønt syn for deltagerne i fugletur på Agerø - en vigtig
rasteplads for de truede, lysbugede knortegæs

Deltagerne i fugletur på Agerø 1k skønne glimt af de truede lysbugede knortegæs - der også er et tema i debatten om en motorvej tværs

over Egholm. Foto Bo Lehm

Del artikel !
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Af: Ida Smith

AGERØ: I hele verden Cndes måske kun omkring 7000 lysbugede knortegæs. Mindst

340 af fuglene befandt sig søndag formiddag på strandengene langs Agerø, hvor

deltagerne i en fugletur arrangeret af Fugleværnsfonden kunne beundre og tælle dem.
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Fugleturen startede på strandengene ved dæmningen, hvorfra der var udsigt til både gæs, vadefugle, ænder og

andre fugle. Herfra gik turen videre til fugleskjulet i reservatet på vestsiden af Agerø. Foto: Bo Lehm

Fugleværnsfonden har siden 1982 ejet et areal på vestsiden af Agerø med det

hovedformål at beskytte en af de vigtigste rastepladser i Danmark for den lille, stærkt

truede gås.

LÆS OGSÅ

Fascinerende dæmning: Agerø er gåsens spisekammer

- Tidligere samledes næsten hele verdens bestand af lysbugede knortegæs her på

Agerø, inden de Tøj nordpå til ynglepladserne på Svalbard og i Nordøstgrønland,

fortæller Bent Birk Kristensen, der er Fugleværnsfondens kontaktperson for reservatet

på Agerø.

Vis mindre 

Nu er fuglene lidt mere spredt, dog hovedsageligt omkring Limfjorden.

FUGLEVÆRNSFONDEN OG RESERVARTET PÅ AGERØ

Fugleværnsfonden er en almennyttig, selvstændig fond, etableret af

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i 1966.

Fonden ejer 22 naturreservater i landet, i alt knap 1000 ha.

Fugleværnsfonden etablerede det 27,4 ha store reservat på Agerø i

1982. Formålet var især at sikre den vigtige rasteplads for lysbugede

knortegæs.

Reservatet omfatter strandenge på selve Agerø samt de lave

Stenklipperne og Holmene ud for området.
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- Når vi skal tælle dem, er vi nødt til at tælle alle steder samtidig, siger Søren

Michelsen Krag, naturvejleder i Thisted Kommune og fast fugletæller på Agerø.

Han var sammen med Bent Birk Kristensen guide på gårsdagens fugletur, som havde

omkring en snes deltagere.

Jette Jepsen bor lige ved dæmningen til Agerø og benyttede mulighed for at blive klogere på fuglelivet, da

Fugleværnsfonden søndag arrangerede fugletur i området. Også Oemig Jensen bor tæt ved og har talt

knortegæs i reservatet i årevis. Flest, nemlig hele 4500 af de små gæs, talte han i 1988. Søren Michelsen Krag

(th.), naturvejleder i Thisted Kommune, var guide på turen. Foto: Bo Lehm

Mødestedet var p-pladsen ved starten af dæmningen. Herfra kunne man se en Tok på

cirka 240 lysbugede knortegæs ude på engene.

Udstyret med kikkerter og teleskoper gik turdeltagerne forsigtigt lidt ud på engen for

at få et bedre udsyn og kunne desuden nyde synet af gravænder, strandskader, viber

og hættemåger.

Både lysbugede og mørkbugede knortegæs kan ses i Danmark, hvor det gælder om at æde sig fede, før turen

går nordpå. Foto: Bo Lehm
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Fra både dæmningen og fra fugleskjulet i reservatet, som var næste stop på turen, var

der i det klare solskinsvejr vid udsigt ud over fjorden mod Sydthy og Doveroddes

hvide silo.

Fugleværnsfondens fugletur til Agerø. Foto: Bo Lehm

Fugleskjulet, der ligger for enden af en 700 meter lang markvej, er blevet renoveret for

et par år siden. Herfra var der et godt kig i medlys til cirka 100 lysbugede knortegæs,

der stod i en Tok på engene. I de medbragte teleskoper kunne alle tydeligt se fuglenes

sorte halse og hoveder og de lyse maver, som har givet arten navn.

Foto: Bo Lehm

Snart kom en lille Tok skestorke Tyvende og landede lige bag knortegæssene. Hjejler,

rødben, gravænder og enkelte klyder og hvidklirer blev også fanget i kikkertfeltet.

Dagens fugletur sluttede med en forblæst gåtur ud til sydspidsen af Agerø.
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Foto: Bo Lehm

LÆS OGSÅ

Sådan ændres Egholm: 1700 meter larmende motorvej
skal krydse øen
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