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	Nordfinland
og Nordnorge
27. juni – 10. juli 1999
En tur med DOF - København
	af Steen Roed Hansen og Frands E. Jensen
INTERNETVERSION

Forord

Ekskursionsudvalget under DOF’s Københavnsafdeling arrangerede en tur til Nordkalotten i perioden 27. juni - 10. juli 1999 med 10 deltagere og to ledere. Turen blev gennemført i en minibus og en personbil og med overnatning tre forskellige steder. Vi besøgte tre hovedområder:
1.	Nordøstfinland ved Kuusamo med basis i Oivanki (27. juni til 2. juli),
2.	Varangerhalvøen i Nordnorge med basis i Vadsø (2. til 7. juli),
3.	Nordfinland ved Karigasniemi (7. – 9. juli)
Finnair havde organiseret flyrejse, hytter i Finland, billeje og lokal guide i Kuusamo, mens vi selv havde bestilt hotellet i Vadsø. Der blev kørt 3.200 km på turen.
I Kuusamo stod vi selv for madlavningen, mens vi i Vadsø og Karigasniemi spiste på restaurant.
Vi mener, at vi kan skrive, at turen var vellykket. Turen var fyldt med store oplevelser fra de fantastiske landskaber, de 200 hvidhvaler og de mange fugle, vi så. Om højdepunkterne var Blåstjerten, Krognæbben, Jagtfalkene, Riderne, Lunderne eller helt andre, er selvfølgelig op til den enkelte.
Vejret i den første periode i Kuusamo var sommerligt med temperaturer på 20 - 28°C, mens Nordnorge bød på kraftig vind og temperaturer på 6 - 10°C.
Det varme vejr i Finland betød, at ikke kun vi, men også myggene, havde det godt. Der blev købt flittigt ind af myggemidler og diverse net-hatte. Myggene blev dog sjældent så stor en plage, at det hindrede fuglekiggeriet væsentligt.
Lederne vil gerne takke deltagerne for deres bidrag til en fin stortur. Adskillige bidrog med at køre bilerne, især på de lange stræk, og alle deltog med entusiasme i de fælles anstrengelser med finere finsk madlavning. Tak til Carsten for ivrig notering af vejret og til Ebbe for stor støtte til alle med fuglebestemmelse.

Deltagerliste

Benny Svinth Nielsen, Børkop	Carsten Petersen, Viby Jylland
Ebbe A. Hansen, København S	Erik Thueslev, Hvidovre
Christiane Thage, København Ø	Ellen Lorentzen, Århus
Richard Dodsworth, Rødovre	Peter Dodsworth, Hampshire, England
Majken Hansen, Ishøj 	Steen Roed Hansen, Ishøj (leder)	
Peter M. Hansen, København Ø	Frands E. Jensen, Ganløse (leder)


Kort turoversigt

Søndag	27.	juni	København - Helsingfors - Kuusamo - Oivanki
Mandag	28.	juni	Oivanki - Valtavaara - Antinperä - Ruka - Ahvenlahti - Oivanki 
Tirsdag	29.	juni	Oivanki - Alatalo - Iivaara - Koivulampi - Oivanki
Onsdag	30.	juni	Oivanki - Oulanka NP - Oivanki 
Torsdag	1.	juli	Oivanki - Antinperä - Oivanki
Fredag	2.	juli	Oivanki - Peurasuvanto - Kiilopää - Inari - Utsjoki - Varangerbotn - Vadsø
Lørdag	3.	juli	Vadsø - Ekkerøy - Vadsø 
Søndag	4.	juli	Vadsø - Nesseby - Vadsø - Nesseby - Tanabru - Høyholmen - Hanadalen - Vadsø
Mandag	5.	juli	Vadsø - Vardø - Hornøy - Vardø - Vadsø 
Tirsdag	6.	juli	Vadsø - Vardø - Hamningberg - Syltevikmyra - Vardø - Vadsø
Onsdag	7.	juli	Vadsø - Nesseby - Ailigas (Utsjoki) - Karasjok - Karigasniemi
Torsdag	8.	juli	Karigasniemi - Ailigas - Luobmosjavrrik - Karigasniemi
Fredag	9.	juli	Karigasniemi - Peurasuvanto - Kemijärvi - Oivanki
Lørdag	10.	juli	Oivanki - Kuusamo - Helsingfors – København


Turen dag for dag

Søndag 27. juni
Der var samling i Kastrup kl. 8 og afgang via Helsingfors til Kuusamo med Finnair. I Kuusamo udlevering af minibus og personbil og af sted til hytten i Oivanki. Hytten viste sig at være en overordentlig ny og fin bygning af hele træstammer med sengeplads til 19 og et udmærket køkken. Vi blev indkvarteret og kørte på indkøb til aftensmad og morgenmad i Kuusamo. Vi gik en tur i lokalområdet, hvor der fandtes adskillige interessante fugle som Lavskrige, Sortstrubet lom og Lille skallesluger. Om aftenen ankom vor guide for de næste fire dage, Harri Taavetti.
Nærområdet i Kuusamo/Oivanki	5/8 skyet, vind 4, 18-22°C
Sortstrubet lom	1
Pibeand	1
Krikand	10
Troldand	9
Hvinand	5
Lille skallesluger	1 + 6 pull.
Tårnfalk	1
Stor præstekrave	1
Hjejle	1
Lille regnspove	8
Hvidklire	1
Tinksmed	12
Mudderklire	1
Hættemåge	
Stormmåge	
Sølvmåge	
Havterne	20
Gøg	1
Mursejler	
Sanglærke	2
Digesvale	10
Landsvale	2
Bysvale	4
Hvid vipstjert	2
Rødstjert	1
Sjagger	15
Misteldrossel	1
Gransanger	1
Løvsanger	3
Grå fluesnapper	1
Fyrremejse	4
Lavskrige	3
Husskade	
Gråkrage	
Gråspurv	
Kvækerfinke	2
Rørspurv	1

Dagens fugl: Lille skallesluger.


Mandag 28. juni
Af sted kl. 4 uden morgenmad til urskovsområdet Vaaltavaara. Efter at have ryddet vejen for rener parkerede vi bilerne og gik op i skoven. Efter et lille stykke vej op ad en stejl bakke fik vi øje på en ♀-Krognæb i toppen af en gran. Den blev siddende temmelig længe, så alle fik set den godt. Turens første større clou. Vi gik videre til en lille sø. På skrænterne ned til søen skulle der være Blåstjert, men vi så ingen. En tur rundt om søen gav heller ingen Blåstjert, før til sidst, hvor Harri hørte én på den anden side af søen. Alle mand ud i det vanskelige og myggerige terræn igen, men det lykkedes desværre ikke at opspore fuglen. Vi kørte hjem for at spise morgenmad. 
Vaaltavaara	7/8 skyet, vind 0-2, 15°C 
Sangsvane	3
Hvinand	1
Spurvehøg	1
Trane	hørt
Gøg	hørt
Gærdesmutte	1
Jernspurv	2
Rødhals	5
Blåstjert	1-2
Rødstjert	2
Sjagger	
Sangdrossel	2
Vindrossel	2
Løvsanger	 
Grå fluesnapper	1 
Kvækerfinke	
Grønsisken	
Gråsisken	2
Krognæb	 1 ♀
Gulspurv	3

Derefter gik turen ud til et fugletårn ved Antinperä. Her sås bl.a. Sortklire, Karmindompap, Elg og mange Tinksmede.
På vej tilbage til frokost i hytten besøgtes skisportsstedet Ruka, hvor der var Bjergvipstjert. En sjældenhed så langt mod nord.
Antinperä + Ruka	8/8 skyet
Stor skallesluger	1
Stor præstekrave	5
Dobbeltbekkasin	hørt
Lille regnspove	
Sortklire	1
Hvidklire	10
Tinksmed	54
Mudderklire	2
Odinshane	4
Havterne	2
Gøg	hørt
Landsvale	1
Bysvale	
Bjergvipstjert	2
Hvid vipstjert	
Silkehale	1
Rødstjert	1
Bynkefugl	1
Sjagger	
Sangdrossel	2
Vindrossel	3
Løvsanger	
Fuglekonge	1
Lapmejse	5
Musvit	1 + juv.
Husskade	
Gråkrage	
Bogfinke	1
Kvækerfinke	
Grønsisken	
Karmindompap	2
Dompap	2
Gulspurv	2
Rørspurv	1


Efter frokost besøgtes Ahvenlahti (Aborrebugten). Her sås mange Dværgmåger, Gule vipstjerter, en ung Kongeørn og en ung Vandrefalk, der begyndte som et støvfnug på teleskopet og "endte" med at suse over vore hoveder i vel 20 meters højde.
Ahvenlahti	1/8 skyet, vind 0-1, 20-25°C
Pibeand	10
Krikand	20
Troldand	25
Hvinand	15
Lille skallesluger	3
Kongeørn	1 imm.
Tårnfalk	1
Vandrefalk	1 imm.
Stor præstekrave	5
Dobbeltbekkasin	hørt
Tinksmed	20
Odinshane	3
Dværgmåge	50
Hættemåge	25
Stormmåge	10
Havterne	20
Gøg	hørt
Mursejler	2
Stor flagspætte	1
Digesvale	3
Bysvale	
Skovpiber	2
Gul vipstjert	15
Hvid vipstjert	
Sjagger	
Vindrossel	5
Løvsanger	
Husskade	
Gråkrage	
Kvækerfinke	
Grønsisken	1
Gråsisken	1 
Dompap	1
Rørspurv	1

Ovenpå en hektisk dag gik alle tidligt til ro efter aftensmaden.
Dagens fugl: Krognæb.


Tirsdag 29. juni
Af sted kl. 5.15 efter hurtig morgenmad mod Iivaara. Vi stoppede lige syd for Kuusamo ved Alatalo, hvor vi ret hurtigt fandt en syngende Dværgværling. Denne og én til af samme art blev fint observeret i teleskop, inden vi kørte videre til Iivaara, et kuperet område med oprindelig skov. Vi spænede op ad den stejle, skovbeklædte bakke, da vi hørte en Blåstjert synge på nogen afstand. Efter 100 meters opstigning fik fortroppen øje på fuglen, men den forsvandt hurtigt igen ned ad bakken. Holdet fulgte efter, fik øje på fuglen igen, og denne gang blev den siddende i toppen af en fyr og sang så længe, at alle fik set sig mætte i teleskoperne.



Alatalo, Valkeainen, Välitalo, Iivaara	0/8 skyet, vind 0-1, 15-20°C
Sortstrubet lom	4
Gråstrubet lappedykker	1
Sangsvane	1
Pibeand 	2
Krikand	15
Gråand	1 par m. pull.
Troldand	10
Hvinand	20
Stor skallesluger	1 par m. 8 pull.
Stor præstekrave	2
Brushøne	1 ♀
Dobbeltbekkasin	1
Hvidklire	4
Tinksmed	20
Mudderklire	2
Dværgmåge	2
Hættemåge	
Stormmåge	10
Sildemåge	2
Sølvmåge	40
Svartbag	1
Havterne	
Gøg	2
Mursejler	2
Digesvale	80
Landsvale	
Bysvale	
Skovpiber	1
Engpiber	1
Hvid vipstjert	1
Silkehale	2
Jernspurv	1
Rødhals	1
Blåstjert	1 ♂
Sjagger	
Sangdrossel	
Vindrossel	
Misteldrossel	1
Sivsanger	1
Løvsanger	
Grå fluesnapper	1
Skovskade	1
Lavskrige	1
Husskade	
Gråkrage	
Ravn	10
Gråspurv	2
Bogfinke	1
Kvækerfinke	
Grønsisken	
Lille korsnæb	
Dompap	2
Dværgværling	2
Rørspurv	2

På vejen tilbage blev gjort forskellige småstop ved søer med bl.a. Sortstrubet lom, Gråstrubet lappedykker (ret sjælden så højt mod nord), Stor skallesluger med unger og Sivsanger. Efter frokost var der et velfortjent hvil og derefter en gåtur i lokalområdet med flotte Pileværlinger. Menuen til aften stod på grillet laks.
Oivanki	0/8 skyet, vind 3, 27°C
Sortstrubet lom	1
Gråand	1 par m. 11 pull.
Troldand	4
Hvinand	1
Hjejle	5
Hvidklire	2
Tinksmed	4
Mudderklire	4
Dværgmåge	1
Stormmåge	2
Sølvmåge	6
Fjordterne	2
Havterne	8
Gøg	2
Skovpiber	1
Rødstjert	1
Sjagger	
Vindrossel	
Løvsanger	
Grå fluesnapper	1
Fyrremejse	8
Lapmejse	8
Kvækerfinke	
Grønsisken	
Gråsisken	
Pileværling	2

Dagens fugl: Blåstjert.


Onsdag 30. juni
Morgenmad kl. 6 og af sted lidt i syv mod Oulanka Nationalpark. Vi stoppede på vejen ved et sted, hvor en Lundsanger havde sunget en uge tidligere, dog uden at vi fandt fuglen. Vi stoppede også ved Valtavaara for at fodre Lavskriger, men ingen viste sig. Derimod sang en Broget fluesnapper. Derefter kørsel til Oulanka Nationalpark og gåtur langs Oulankajoki. Der var Pileværling og Hvepsevåge, der hvor vi stillede bilerne, og Havørn, Silkehale mm. undervejs på turen. Efter en varm tur gennem skov og langs elven gik vi tilbage til bilerne for at spise frokost. Da vi var ved at være færdige med frokosten, peb en Hjerpe inde i skoven. Vi myldrede derind og så straks en flot Tretået spætte. Harri prøvede at lokke Hjerpen frem, men det var kun ham selv, der fik den at se, da den fløj op. 
Vi kørte til Oulankas informationscenter og besøgte udstillingen og is- og kaffeboden. Et par Pileværlinger fodrede fem unger på parkeringspladsen. Vi gik en tur fra centret og langs Oulankajoki til et vandfald. På ny sås en Tretået spætte og en tam Ren. I nærheden besøgte vi et kendt voksested for Fruesko. Desværre var de fruesko, som vi fandt, halvvisne, men der blev fotograferet ivrigt alligevel. Også her var der pænt med Pileværlinger.
På tilbagevejen fik Lavskrigerne ved Valtavaara endnu en chance, men kun en enkelt viste sig, vurderede kvaliteten af vores rugbrød og fløj straks sin vej.
Oulanka mm.	0/8-1/8 skyet, vind 0-3, 20-28°C
Sangsvane	2
Troldand	6
Hvinand	10
Stor skallesluger	1 ♀ m. pull.
Hvepsevåge	2
Havørn	1 ad.
Hjerpe	1 hørt
Hvidklire	4
Svaleklire	2
Tinksmed	20
Mudderklire	10
Hættemåge	
Stormmåge	
Sølvmåge	
Ringdue	2
Gøg	hørt
Stor flagspætte	1
Tretået spætte	2
Bysvale	
Skovpiber	2
Hvid vipstjert	
Silkehale	2
Gærdesmutte	2
Rødhals	hørt
Rødstjert	1
Sjagger	
Sangdrossel	
Vindrossel	
Løvsanger	
Broget fluesnapper	2
Fyrremejse	
Lavskrige	2
Husskade	
Gråkrage	
Ravn	8
Bogfinke	3
Kvækerfinke	
Grønsisken	
Karmindompap	1
Pileværling	9

Dagens fugl: Pileværling.


Torsdag 1. juli
Afslapningsdag inden den lange køretur nordpå fredag. Vi besøgte igen fugletårnet ved Antinperä. Her var Sortklire med unger og to Kærløbere. På vej tilbage til Oivanki besøgte i Kuusamos losseplads, hvor der var godt med måge-, vade- og andefugle. 
Antinperä, mm.	1/8 skyet, vind 1-2, 20°C
Sortstrubet lom	1
Sangsvane	6
Krikand	16 m. pull.
Troldand	3
Hvinand	4
Hvepsevåge	1
Trane	2
Lille præstekrave	2
Stor præstekrave	6
Kærløber	2
Brushane	2
Dobbeltbekkasin	3
Lille regnspove	2
Sortklire	3
Hvidklire	4
Tinksmed	20
Odinshane	3
Dværgmåge	1
Hættemåge	
Stormmåge	
Sildemåge	4
Sølvmåge	
Havterne	
Ringdue	2
Mursejler	2
Digesvale	
Landsvale	1
Bysvale	
Skovpiber	
Hvid vipstjert	
Silkehale	1
Bynkefugl	2
Sjagger	
Vindrossel	
Misteldrossel	2
Løvsanger	
Gråkrage	
Ravn	8
Bogfinke	hørt
Kvækerfinke	
Grønsisken	
Gråsisken	4
Dompap	3
Rørspurv	3

Om eftermiddagen gåtur i lokalområdet med Fiskeørn (herefter kaldet "Osprey"), middag med grillbøffer og Steens pandekager. 
Dagens fugl: Kærløber.


Fredag 2. juli
Vi kørte mod nord lidt i 7 om morgenen med stop ca. hver 1½ time for at holde tisse-, ryge- og chaufførskifte-pause. Vejret var fint, men det blev gradvist koldere, jo længere vi kom mod nord. Harri havde givet os et tip om at besøge en kiosk og café ved Peurasuvannon, hvis ejer er ornitolog. Han kunne give os et tip om, hvor der skulle være Hvidvinget korsnæb lige i nærheden. Vi kørte derhen og gik en tur på ca. en km langs en grusvej, men der viste sig desværre ingen korsnæb. Derimod var der masser af både myg og bremser. Ved grænsestationen i Utsjoki hamstredes Lapinkulta (finsk øl), da øl jo er en vild luksus i Norge og derfor handles til ligeså vilde priser. Vi var fremme ved Lailas Hotel på Vadsøya i Vadsø kl. 19.20 efter 745 kilometers kørsel fra Oivanki. Vi checkede ind og tog derefter en spadseretur på øen og så på Odinshøns og revir-hævdende Temmincksryler.
Undervejs i Finland	0→8/8 skyet, vind 1-2, 15-23°C
Sortand	2 ♀
Hvinand	
Toppet skallesluger	2
Hvepsevåge	1
Fjeldvåge	1
Fiskeørn	1
Hættemåge	
Stormmåge	
Sølvmåge	
Havterne	
Gøg	hørt
Landsvale	
Bysvale	
Hvid vipstjert	
Sjagger	
Vindrossel	
Sivsanger	1
Løvsanger	
Broget fluesnapper	2
Lavskrige	2
Husskade	
Gråkrage	
Gråspurv	2
Kvækerfinke	
Grønsisken	
Gråsisken	


Undervejs i Norge og på Vadsøya	8/8 skyet, finregn, vind 1-2, 10-15°C
Pibeand	5
Krikand	20
Gråand	1 ♀ m. pull.
Troldand	3
Edderfugl	50
Stor skallesluger	50
Strandskade	10
Stor præstekrave	1
Hjejle	3
Temmincksryle	4
Brushane	20
Rødben	4
Odinshane	110 ♀
Almindelig kjove	2
Hættemåge	
Stormmåge	
Sølvmåge	
Svartbag	10
Havterne	
Landsvale	
Bysvale	
Hvid vipstjert	
Sjagger	
Husskade	
Gråkrage	
Ravn	1
Gråsisken	

Dagens fugl: Temmincksryle.


Lørdag 3. juli
Denne dag var delvis til afslapning ovenpå den anstrengende køretur fredag. Morgen og formiddag blev brugt på individuelle ture i Vadsø by og på Vadsøya. Her sås bl.a. mange Almindelige kjover og Rødstrubet piber.
Vadsøya	8/8 skyet, vind 2-3, 15°C
Skarv	2
Gråand	1
Troldand	15
Edderfugl	
Stor skallesluger	
Odinshane	100
Almindelig kjove	5
Fjordterne	2
Havterne	
Tejst	1
Digesvale	5
Landsvale	1
Rødstrubet piber	2
Hvid vipstjert	4
Sjagger	
Løvsanger	3
Husskade	
Gråkrage	
Ravn	1
Gråspurv	2
Gråsisken	


Kl. 13 kørte vi den korte tur til Ekkerøy. Vi spiste frokost, gik en tur langs kysten hen til Ride-kolonien og derefter op på "fjeldet" i småregn. De lune vafler var desværre udsolgt i Ekkerøys gamle købmandsbutik, men vi spiste udmærket middag på kinesisk restauration i Vadsø og fejrede Eriks fødselsdag.
Ekkerøy	8/8 skyet, småregn, vind 1-3, 10-15°C
Skarv	5
Topskarv	1
Edderfugl	
Havlit	10
Toppet skallesluger	10
Stor skallesluger	20
Lille kobbersneppe	12
Odinshane	5
Almindelig kjove	20
Alk	4
Tejst	10
Lunde	10
Landsvale	2
Engpiber	2
Hvid vipstjert	6
Stenpikker	4
Sjagger	
Husskade	
Gråkrage	
Ravn	5
Gråspurv	4
Laplandsværling	2

Dagens fugl: Ride.

Søndag 4. juli
Før morgenmaden kørte vi tur til Nesseby. Her var mange ænder, og deriblandt 8 Stellersænder i begyndende fældning. Tilbage til morgenmad hos Laila og derefter igen vestpå. Kort stop ved Nesseby for at se Stellersænderne igen. Denne gang sås også en Mosehornugle, som Peter M. anstrengte sig en del for at få nogle gode billeder af.
Nesseby	8/8 skyet, byger, vind 3-4, 10°C
Gravand	20
Spidsand	1
Edderfugl	
Stellersand	6 ♂ + 2 ♀
Fløjlsand	35
Toppet skallesluger	1
Stor skallesluger	
Havørn	1
Fjeldvåge	2
Strandskade	
Stor præstekrave	10
Almindelig ryle	5
Lille kobbersneppe	1
Almindelig kjove	1
Hættemåge	1
Stormmåge	
Sølvmåge	
Svartbag	
Havterne	
Mosehornugle	1
Hvid vipstjert	
Sjagger	
Husskade	
Gråkrage	
Ravn	
Stær	2
Gråspurv	

Vi kørte videre mod vest og nord til Tanaelvens udløb i Tanafjorden. Undervejs stoppede vi ved en rede af Jagtfalk. En ad. og to unger sås fint. Frokost blev spist på Høyholmen i strid, kold vind, og om eftermiddagen fik vi en spadseretur i Hanadalen med bl.a. flere fine Blåhalse. 
Tana-området	5/8-8/8 skyet, vind 3-5, 10-15°C
Rødstrubet lom	1
Krikand	2
Troldand	6
Edderfugl	
Fløjlsand	100
Stor skallesluger	
Fjeldvåge	3
Jagtfalk	1 ad. + 2 pull.
Vandrefalk	1
Strandskade	
Stor præstekrave	10
Temmincksryle	7
Almindelig ryle	
Lille kobbersneppe	50
Lille regnspove	1
Rødben	6
Almindelig kjove	10
Stormmåge	
Sølvmåge	
Svartbag	
Havterne	
Digesvale	1
Landsvale	1
Hvid vipstjert	
Jernspurv	2
Blåhals	5
Stenpikker	2
Sjagger	
Vindrossel	2
Havesanger	2
Løvsanger	
Fyrremejse	1
Husskade	
Gråkrage	
Ravn	
Gråspurv	
Kvækerfinke	
Gråsisken	
Dompap	1
Rørspurv	1

Dagens fugl: Jagtfalk.


Mandag 5. juli
Vi kørte mod Vardø kl. 7.30. Vi tog båden over til Hornøy kl. 9 i to omgange, da båden kun tager 10 passagerer. Der var masser af fugle på fjeldet: Topskarver, Rider, Lunder, Alke, Tejster, Polarlomvier og Lomvier. To Kongeedderfugle blev sorteret ud af de almindelige Edderfugle, mens ca. 200 Hvidhvaler passerede tæt forbi øen. Vi tog båden tilbage til Vardø kl. 14 og tog en spadseretur i Vardø. I havnen sås en ung Gråmåge. 
Hornøy, Vardø	5/8 skyet, vind 2, 10°C
Skarv	10
Topskarv	50
Edderfugl	
Kongeedderfugl	1 ♀ + 1 ♂
Stor skallesluger	
Strandskade	4
Almindelig kjove	12
Stormmåge	1
Sølvmåge	
Gråmåge	1 imm.
Svartbag	
Ride	 
Lomvie	
Polarlomvie	
Alk	
Tejst	
Lunde	
Engpiber	2
Rødstrubet piber	1
Skærpiber	2 + 2 juv.
Hvid vipstjert	4
Ravn	2


Under et par stop på hjemvejen sås bl.a. Bjerglærke og Laplandsværling. Midnatssolen blev beundret og fotograferet.
Undervejs	8/8 skyet, vind 2, 10-15°C
Sædgås	2
Gråand	1
Edderfugl	
Stor skallesluger	
Havørn	2
Fjeldvåge	1
Strandskade	
Hjejle	3
Almindelig ryle	5
Rødben	4
Stenvender	1
Odinshane	25
Almindelig kjove	10
Stormmåge	
Sølvmåge	
Svartbag	
Ride	
Havterne	
Bjerglærke	2
Engpiber	2
Hvid vipstjert	
Blåhals	1
Stenpikker	2
Sjagger	
Vindrossel	1
Løvsanger	3
Husskade	
Gråkrage	
Ravn	2
Kvækerfinke	2
Gråsisken	
Laplandsværling	4
Snespurv	3

Dagens fugl: Bjerglærke og Lunde (dødt løb).


Tirsdag 6. juli
Af sted mod Vardø kl. 8.45. Småstop undervejs med bl.a. sneboldkamp. Bank- og posthusbesøg i Vardø og derefter hurtigt videre til Hamningberg. Her blev frokosten indtaget med udsyn til Suler og lommer. Efter frokost badede fem i Ishavet, mens de øvrige spiste is og købte postkort. Ved Sylteviksvatnet gik vi en længere tur med Lille kjove og flotte Snespurve. Peter M. blev angrebet af en våd nordmarkmus. På tilbagevejen undersøgte vi flokke af tusindvis af Edderfugle, men fandt ikke de Kongeedderfugle, som vi havde fået at vide, skulle være der. Vi spiste i Vardø. Bl.a. serveredes mågeæg. Atter nød vi midnatssolen i Vadsø.

Hamningberg, Sylteviksvatnet og undervejs	7/8 skyet, vind 3, 15°C
Rødstrubet lom	2
Sortstrubet lom	1
storlom sp.	1
Mallemuk	1
Sule	8
Skarv	30
Topskarv	4
Sangsvane	3
Pibeand	1
Gråand	2
Troldand	3
Edderfugl	
Havlit	24
Toppet skallesluger	1
Stor skallesluger	
Havørn	1
Strandskade	
Stor præstekrave	8
Hjejle	10
Almindelig ryle	1
Rødben	
Tinksmed	1
Odinshane	
Almindelig kjove	
Lille kjove	3
Stormmåge	
Sølvmåge	
Svartbag	
Ride	
Havterne	
Alk	
Tejst	
Sanglærke	1
Bjerglærke	1
Engpiber	
Rødstrubet piber	2
Hvid vipstjert	
Stenpikker	
Sjagger	
Vindrossel	3
Løvsanger	1
Husskade	
Gråkrage	
Ravn	
Gråspurv	2
Gråsisken	
Laplandsværling	2
Snespurv	12

Dagens fugl: Snespurv.


Onsdag 7. juli
Vi spiste morgenmad kl. 8 og checkede ud fra Lailas Hotel. Derefter sidste indkøb i Vadsø. På vej tilbage mod Finland gjorde vi et kort stop i Nesseby. Der var nu kun fire Stellersænder. Det blev til flere korte stop på vejen mod grænsen ved Utsjoki. Vi spiste frokost på fjeldet Ailigas ved Utsjoki. Her sås en hurtig Fjeldrype og Pomeransfugle. Videre over Karasjok til Karigasniemi og indkvartering i hytter. Middagen blev indtaget på den udmærkede lokale restaurant.
Undervejs, Vadsø → Karigasniemi	8/8 skyet, regnbyger, vind 1-2, 10-15°C
Skarv	1
Gravand	4
Edderfugl	
Stellersand	4
Sortand	
Fløjlsand	
Stor skallesluger	
Fjeldvåge	4
Dværgfalk	1
Fjeldrype	1
Strandskade	
Stor præstekrave	3
Pomeransfugl	4
Almindelig ryle	1
Stormmåge	
Sølvmåge	
Havterne	
Landsvale	1
Engpiber	6
Hvid vipstjert	
Stenpikker	1
Sjagger	
Vindrossel	3
Løvsanger	
Husskade	
Gråkrage	
Ravn	
Gråspurv	
Kvækerfinke	
Grønirisk	3 (Vadsø)
Gråsisken	

Dagens fugl: Pomeransfugl.


Torsdag 8. juli
Morgenmad kl. 8 og af sted de få kilometer til fjeldet Ailigas (navnebror til dét ved Utsjoki), hvor vi spredtes for alle vinde og så Pomeransfugle, Snespurve, Stenpikkere o.a. i massevis. 
Ailigas (ved Karigasniemi)	8/8 skyet, vind 2-4, 10°C
Pomeransfugl	19
Hjejle	3
Engpiber	
Rødstrubet piber	1
Stenpikker	10
Løvsanger	1
Ravn	1
Kvækerfinke	1
Gråsisken	3
Laplandsværling	5
Snespurv	10

Efter frokost kørte vi til Suttesája. Vi gik frejdigt ud af den 63 km lange rute gennem Kevo Naturparken i regnvejr. Efter at have set godt med Blåhalse, Rødstjerter, Gråsiskener og Lapmejser og gået ca. 5 km i småregn, vendte vi om og gik tilbage. Resten af dagen indtil middag kl. 19 gik med småture, badning i elven, mm. i solskin.
Kevo Naturpark	8/8 skyet, regn, vind 2-4, 15°C
Gøg	1
Digesvale	3
Hvid vipstjert	
Blåhals	6
Rødstjert	4
Stenpikker	1
Sjagger	1
Vindrossel	1
Løvsanger	5
Lapmejse	6
Musvit	1
Husskade	
Gråkrage	
Kvækerfinke	5
Gråsisken	

Dagens fugl: Blåhals.


Fredag 9. juli
Af sted fra Karigasniemi mod sydøst. Få småstop undervejs. Ornitologen på caféen i Peurasuvannon gav os et tip om en Amerikansk pibeand på cellulosefabrikken i Kemijärvi. Af sted dertil og få tilladelse i portvagten. Vi fandt en flok Pibeænder, og efter lidt søgen fandt vi en ♂ Amerikansk pibeand i eklipsedragt. Den skilte sig lidt ud fra de almindelige Pibeænder, men nogen stor oplevelse var det nu ikke. Det man bedst vil huske fra besøget på cellulosefabrikken var den sødlige lugt, der hang i tøjet flere dage efter. Vi var tilbage i Oivanki til middag og kunne konstatere at de lokale Sortstrubede lommer havde fået to unger.
Undervejs, Karigasniemi til Oivanki	5/8-8/8 skyet, vind 2, 12-21°C
Sortstrubet lom	5
Sangsvane	1
Amerikansk pibeand	1 ♂
Pibeand	20
Krikand	50
Troldand	3
Hvinand	5
Fjeldvåge	2
Dværgfalk	1
Brushane	20
Lille regnspove	1
Hvidklire	1
Tinksmed	2
Mudderklire	2
Hættemåge	
Stormmåge	
Sølvmåge	
Havterne	
Digesvale	
Bysvale	
Skovpiber	1
Engpiber	1
Gul vipstjert	2
Hvid vipstjert	
Silkehale	2
Rødstjert	2
Bynkefugl	3
Sjagger	
Vindrossel	2
Løvsanger	
Grå fluesnapper	1
Broget fluesnapper	3
Lapmejse	3
Skovskade	1
Lavskrige	1
Husskade	
Gråkrage	
Ravn	2
Gråspurv	
Bogfinke	1
Kvækerfinke	
Gråsisken	2

Dagens fugl: Sortstrubet lom.
Til turens fugl blev valgt Krognæb.



Lørdag 10. juli
Afsked med Oivanki. Om formiddagen indkøbstur i Kuusamo, derefter til lufthavnen og via Helsingfors til København efter en tur med mange fine oplevelser.
Oivanki og Kuusamo	6/8 skyet, vind 1-3, 15°C
Lille regnspove	2
Sølvmåge	2
Havterne	6
Sjagger	
Broget fluesnapper	1
Fyrremejse	2
Lapmejse	4
Lavskrige	2
Ravn	1
Kvækerfinke	
Gråsisken	1
Lille korsnæb	5



Fugleliste

Dette afsnit opremser alle konstaterede fuglearter og nævner de lande, hvor fuglene er set (og/eller hørt). For oplysning om sted og antal, mm. henvises til afsnittene om de enkelte dage. De danske og latinske navne er efter Lars Jonsson: "Fugle i Europa".

	Finland	Norge

Rødstrubet lom (Gavia stellata)		¤
Sortstrubet lom (Gavia arctica)	¤	¤
storlom sp. (Gavia immer/adamsii)		(¤)
Gråstrubet lappedykker (Podiceps grisegena)	¤
Mallemuk (Fulmarus glacialis)		¤
Sule (Sula bassana)		¤
Skarv (Phalacrocorax carbo)		¤
Topskarv (Phalacrocorax aristotelis)		¤
Sangsvane (Cygnus cygnus)	¤	¤
Sædgås (Anser fabalis)		¤
Gravand (Tadorna tadorna) 		¤
Pibeand (Anas penelope)	¤	¤
Amerikansk pibeand (Anas americana)	¤
Krikand (Anas crecca) 	¤	¤
Gråand (Anas platyrhynchos) 	¤	¤
Spidsand (Anas acuta)		¤
Troldand (Aythya fuligula) 	¤	¤
Edderfugl (Somateria mollissima)		¤
Kongeedderfugl (Somateria spectabilis)		¤
Stellersand (Polysticta stelleri)		¤
Havlit (Clangula hyemalis)		¤
Sortand (Melanitta nigra)	¤	¤
Fløjlsand (Melanitta fusca)		¤
Hvinand (Bucephala clangula)	¤	
Lille skallesluger (Mergus albellus)	¤	
Toppet skallesluger (Mergus serrator)	¤	¤
Stor skallesluger (Mergus merganser)	¤	¤
Hvepsevåge (Pernis apivorus) 	¤	
Havørn (Haliaeetus albicilla)	¤	¤
Spurvehøg (Accipiter nisus)	¤
Fjeldvåge (Buteo lagopus)	¤	¤
Kongeørn (Aquila chrysaetos) 	¤	
Fiskeørn (Pandion haliaetus)	¤	
Tårnfalk (Falco tinnunculus) 	¤	
Dværgfalk (Falco columbarius)	¤	
Jagtfalk (Falco rusticolus)		¤
Vandrefalk (Falco peregrinus)	¤	¤
Hjerpe (Bonasa bonasia)	¤	
Fjeldrype (Lagopus mutus)	¤	
Trane (Grus grus)	¤	
Strandskade (Haematopus ostralegus) 		¤
Lille præstekrave (Charadrius dubius)	¤	
Stor præstekrave (Charadrius hiaticula) 	¤	¤
Pomeransfugl (Charadrius morinellus)	¤	
Hjejle (Pluvialis apricaria)	¤	¤
Temmincksryle (Calidris temminckii)		¤
Almindelig ryle (Calidris alpina)		¤
Kærløber (Limicola falcinellus)	¤	
Brushane (Philomachus pugnax)	¤	¤
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago)	¤	
Lille kobbersneppe (Limosa lapponica)		¤
Lille regnspove (Numenius phaeopus)	¤	¤
Sortklire (Tringa erythopus) 	¤	
Rødben (Tringa totanus) 		¤
Hvidklire (Tringa nebularia) 	¤	
Svaleklire (Tringa ochropus)	¤	
Tinksmed (Tringa glareola) 	¤	¤
Mudderklire (Tringa hypoleucos)	¤	
Stenvender (Arenaria interpres)		¤
Odinshane (Phalaropus lobatus)	¤	¤
Almindelig kjove (Stercorarius parasiticus)		¤
Lille kjove (Stercorarius longicaudus)		¤
Dværgmåge (Larus minutus)	¤	
Hættemåge (Larus ridibundus) 	¤	¤
Stormmåge (Larus canus)	¤	¤
Sildemåge (Larus fuscus)	¤	
Sølvmåge (Larus argentatus)	¤	¤
Gråmåge (Larus hyperboreus)		¤
Svartbag (Larus marinus)	¤	¤
Ride (Rissa tridactyla)		¤
Fjordterne (Sterna hirundo) 	¤	¤
Havterne (Sterna paradisaea)	¤	¤
Lomvie (Uria aalge)		¤
Polarlomvie (Uria lomvia)		¤
Alk (Alca torda)		¤
Tejst (Cepphus grylle)		¤
Lunde (Fratercula arctica)		¤
Ringdue (Columba palumbus) 	¤	
Gøg (Cuculus canorus) 	¤	
Mosehornugle (Asio flammeus)		¤
Mursejler (Apus apus) 	¤	
Stor flagspætte (Dendrocopos major) 	¤	
Tretået spætte (Picoides tridactylus)	¤	
Sanglærke (Alauda arvensis) 	¤	¤
Bjerglærke (Eremophila alpestris)		¤
Digesvale (Riparia riparia)	¤	¤
Landsvale (Hirundo rustica) 	¤	¤
Bysvale (Delichon urbica) 	¤	¤
Skovpiber (Anthus trivialis) 	¤	
Engpiber (Anthus Pratensis) 	¤	¤
Rødstrubet piber (Anthus cervinus)	¤	¤
Skærpiber (Anthus petrosus)		¤
Gul vipstjert (Motacilla flava) 	¤	
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea) 	¤	
Hvid vipstjert (Motacilla alba) 	¤	¤
Silkehale (Bombycilla garrulus)	¤	
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) 	¤	
Jernspurv (Prunella modularis) 	¤	¤
Rødhals (Erithacus rubecula) 	¤	
Blåhals (Luscinia svecica)	¤	¤
Blåstjert (Tarsiger cyanurus)	¤	
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 	¤	
Bynkefugl (Saxicola rubetra)  	¤	
Stenpikker (Oenanthe oenanthe) 	¤	¤
Sjagger (Turdus pilaris)	¤	¤
Sangdrossel (Turdus philomelos) 	¤	
Vindrossel (Turdus iliacus)	¤	¤
Misteldrossel (Turdus viscivorus) 	¤	
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) 	¤	
Havesanger (Sylvia borin) 		¤
Gransanger (Phylloscopus collybita) 	¤	
Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 	¤	¤
Fuglekonge (Regulus regulus) 	¤	
Grå fluesnapper (Muscicapa striata)	¤	
Broget fluesnapper (Ficedula hypoleuca)	¤	
Fyrremejse (Parus montanus)	¤	¤
Lapmejse (Parus cinctus)	¤	
Musvit (Parus major) 	¤	
Skovskade (Garrulus glandarius) 	¤	
Lavskrige (Perisoreus infaustus)	¤
Husskade (Pica pica) 	¤	¤
Gråkrage (Corvus corone cornix) 	¤	¤
Ravn (Corvus corax) 	¤	¤
Stær (Sturnus vulgaris) 		¤
Gråspurv (Passer domesticus) 	¤	¤
Bogfinke (Fringilla coelebs) 	¤	
Kvækerfinke (Fringilla montifringilla)	¤	¤
Grønirisk (Carduelis chloris) 		¤
Grønsisken (Carduelis spinus)	¤	
Gråsisken (Carduelis flammea)	¤	¤
Lille korsnæb (Loxia curvirostra) 	¤	
Karmindompap (Carpodacus erythrinus)	¤	
Krognæb (Pinicola enucleator)	¤	
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)	¤	¤
Laplandsværling (Calcarius lapponicus)	¤	¤
Snespurv (Plectrophenax nivalis)	¤	¤
Gulspurv (Emberiza citrinella) 	¤	
Pileværling (Emberiza rustica)	¤	
Dværgværling (Emberiza pusilla)	¤	
Rørspurv (Emberiza schoeniclus)	¤	¤

(140 arter i alt, inklusive storlommen.)	104	83



Pattedyr

Der blev på turen set følgende pattedyrarter:

	Finland	Norge
Ren	 	 
Elg	 
Snehare	 	 
Bisamrotte	 
Rød egern	 
Nordmarkmus		1
Hvidhval		ca. 200
Marsvin		 
Gråsæl		 
Lækat		1
Ræv		1



Forkortelser

Vejret

Skydække: 0/8, 1/8, 2/8, etc.	0/8 = ingen skyer, 
4/8 = halvskyet
8/8 = overskyet

Nedbør	kun hvor angivet

Vind efter Beaufort	0 = ingen vind	7	= stiv kuling
	1 = svag vind	8	= hård kuling
	2 = let vind	9	= stormende kuling
	3 = jævn vind	10	= storm
	4 = frisk vind	11	= orkanagtig storm
	5 = hård vind	12	= orkan
	6 = kuling
	

Fuglene
♂ 	han
♀ 	hun
pull.	pulli = (dun)unger
juv.	juvenil = 1. ungfugledragt
imm.	immature = dragter efter 1. ungfugledragt, men inden voksendragt
ad.	adult = voksendragt
K	kalenderår. F.eks. 1K = første kalenderår = det kalenderår, hvor fuglen er klækket. 3K = fuglens 3. kalenderår, osv.
sp.	species = en ubestemt fugleart i en given slægt. F.eks. våge sp. = en art i slægten Buteo.
	et en-cifret antal, dvs. mellem 1 og 9
				et to-cifret antal, dvs. mellem 10 og 99
				et tre-cifret antal, dvs. mellem 100 og 999
				et fire-cifret antal, dvs. mellem 1.000 og 9.999


