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Fugle ved Rubjerg
Tornfuglene
Ved Rubjerg Knude ligger Danmarks største havtornekrat. Det 600 ha store krat, der omgiver Rubjerg Knude Plantage, 
er bolig og spisekammer for mange fugle. Havtornen er en meget tæt busk med lange spidse torne, der kan holde dyr og 
mennesker væk,  derfor ynder mange fugle at bygge deres rede netop her.
Det er især fugle som bynkefugl, tornirisk, tornsanger, og den rødryggede tornskade. De er alle trækfugle, som ankommer 
til Rubjerg i maj og har en kort og hektisk ynglesæson med pardannelse, redebygning, æglægning, rugning og opfostring af 
unger, for så at drage sydpå allerede i august.

Rødrygget tornskade
Rødrygget tornskade er 
måske den mest dedikerede 
af disse tornfugle. Hannen 
ankommer først og ind-
tager et territorium. Senere 
ankommer kommer hun-
nerne, og rugesæsonen går i 
gang. Når ungerne kommer 
på vingerne, kan man se dem, 
sammen med de voksne 
fugle, jage insekter i krattet. 
Hvis de fanger fl ere biller, 
frøer eller fi rben end de kan 
spise, spider de dem på en af 
de spidse torne.
Det antages, at der yngler 
20-30 par i området. Dette 
på trods af at arten er på 
nordgrænsen af dens udbre-
delse.

Sjagger
Om efteråret, når havtornens bær er blevet gule og modne, udgør de 
et stort spisekammer. Store fl okke af drosler tiltrækkes under deres 
træk nordfra. Nogle bliver her hele vinteren. Man kan især om vin-
teren se store fl okke af sjaggere fouragere her. De fl yver under højlydt 
skratten rundt og mæsker sig i de næringsrige bær.  Man har optalt helt 
op til 30.000 sjaggere på vinterophold. Sjaggeren er i øvrigt en fåtallig 
ynglefugl i Danmark.

Hav- og kystfugle
På stranden kan ses de almindelige mågearter som sølvmåge og 
svartbag. Desuden kan man også træffe på bl.a. skarv og edderfugl. Om 
efteråret ser man store fl okke af ryler, som ankommer helt oppe fra 
midnatsolens rige. Man kan også efter stormvejr møde de mere atlan-
tiske arter som kjove, mallemuk, lomvie, alk, lunde og søkonge.
I selve klinten kan man fl ere steder se rækker af huller; det er den lille brune digesvale, som har rede her.
Trækfugle

Rødrygget tornskade, han. Foto: Arnold Houmann

Sjagger



Venddsyssel Historiske Museum 2008

Fra 1977 til 1980 blev der gjort grundige undersøgelser af, hvilke trækfugle som kunne observeres ved Rubjerg Knude. 
Amatørornitologer drev en fuglestation fra stedet. Deres resultater var overraskende: Det lykkedes dem at registrere 274 
fuglearter (ud af ca. 400 som er set i danmark). Desuden optalte de et overraskende stort antal af trækkende rovfugle. 
Fugletrækket kulminerer midt i april.
Hvis man selv vil se på fugletræk, så er det bedst, når der er lun vind fra øst og sydøst. Om morgenen er der mange fi nker, 
stære og duer, svaler og mursejlere. Senere på dagen, når luften begynder at blive varm, begynder rovfuglene at dukke op. 
De almindeligste arter er musvåge, spurvehøg og fjeldvåge, men der er også mulighed for at se fi skeørn, kærhøg og falke.
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