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ISFISKERI - Trængte Musvåger. 
Af Finn Birkholm-Clausen 
 
I begyndelsen af februar og i slutningen af samme måned tilbragte jeg 2x8 timer i et sneca-
moufleret skjul ved en våge i bunden af Ringkøbing Fjord. Skjulet er konstrueret således, at 
jeg kan stage mig langsomt frem og derved undgå at opjage og stresse fuglene ved vågen. 
Der lå en del døde fisk oppe på isen. Senere fandt jeg ud af, hvorledes de var endt der. Nu 
kunne jeg blot konstatere, at mange af arterne i og ved vågen enten spiste aktivt af fiskene 
eller forsøgte på det.  Sølvmåge og svartbag, blishøne og rørhøne, stor skallesluger og skarv, 
fiskehejre og rørdrum, musvåge og mærkeligst af alt forsøgte også gråand at spise af de døde 
fisk. 
Da jeg havde siddet der det meste af dagen, kom der 4 drenge ned til vågen. Selvfølgelig fløj 
de fleste fugle minus rørhønsene. Jeg fik nu både lejlighed til at bede drengene om at stresse 
fuglene så lidt som muligt for fremtiden, men også lejlighed til at inspicere de døde fisk. Det 
var helt. En planktonædende laksefisk som nu igen har en pæn bestand i Ringkøbing Fjord. 
Helten har lige overstået gydningen, så jeg formoder, at enten er de døde helt udgydte eller 
også svækkede af iltmangel. 
I løbet af min ”vagter” så jeg adskillige gange stor skallesluger forsøge at sluge én af de store 
halvdøde helt, uden held, men det trak skarver til. De kunne snildt sluge både én og to, førend 
de gik op på isen. To var tydeligt for meget, så når de havde stået det en rum tid, blev den 
sidstnedsvælgede gylpet op igen til stor glæde for de andre fiskeædende fugle. Fiskehejrerne 
kunne ikke sluge dem hele, men tog de stykker måger og musvåger spildte eller levnede. 
Musvågerne stod øverst i hierarkiet, idet de spiste først. Så kom måger og fiskehejrer. De øv-
rige måtte vente pænt og nøjes med smulerne fra de riges bord. Den første dag i begyndelse 
af feb. var der dog rigeligt med fisk. Ultimo februar var der tydeligt færre. 
Som et kuriosum sad der en vandrefalk ude på fjordens is. Den spiste ikke fisk. 
Men ellers må det konstateres, at de halvdøde helt spillede en stor rolle for ”vågefuglenes” 
overlevelse denne vinter. Ikke mindst for musvågerne, hvor jeg så 5 forskellige individer under 
mine to besøg. 
Der i blandt min gamle kending, det meget lyse individ, som holder til langs Gammelgab og er 
specialist i at fange hugorme på samme måde som slangeørnen.  
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Vandrefalk: Foto: Finn Birkholm Clausen, feb. 2010 
 


