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Indledning 
 
I perioden 13. – 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for 
Politiken Plus´, arrangementsafdeling i et af Danmarks største dagblade. Formålet med 
rejsen var de nordiske rovdyr, og her skulle vi specielt se efter bjørn, ulv og jærv. 
 
Vi var en lille gruppe på i alt 12 personer, som var Anne & Jørgen Vang, Bodil Aavad 
Jacobsen, Gitte Jensen, Ove Haugsted Urth, Anne Kirsten Vogel & Claus Chr. Conrad 
Bulow Vogel, Kirsten C. Bang Rode-Møller, Karsten Enggaard, Niels Preysz (repræsen-
tant fra Politikken), Marianne & Erik Mølgaard (rejseleder). 
 
For at have mulighed for at se rovdyrene skulle vi besøge Lassi Rautiainen’s område i det 
østlige Finland. Lassi er en professionel naturfotograf, som for år tilbage begyndte et 
bevaringsprojekt for bjørne. Han lagde døde dyr (grise, elge etc.) ud til bjørnene og 
byggede skjul, hvorfra de kunne beskues og fotograferes. Snart blev der en stor 
efterspørgsel på at besøge Lassi’s skjul, og han besluttede sig for at udvide projektet og 
begynde at tilbyde turister nætter i skjulene. I dag er der 12 forskellige skjul, og i 2008 vil 
350 personer besøge området. Se www.articmedia.fi 
Med tiden er der kommet en fin bjørnebestand i området, enkelte ulve og som et af de få 
steder i norden, ses den sky jærv regelmæssigt. 
 
Rejsen foregik med fly til Helsingfors og videre med indenrigsfly til Kajaani. Herfra gik 
turen i lejet bus mod Kuhmo og videre østpå mod den russiske grænse, en tur på ca. 170 
km gennem den finske natur, inden vi endelig nåede frem til den lille hytte, Kuikka, hvor vi 
skulle bo i de næste 5 dage. 
 
Hytten ligger i et naturskønt område direkte til en større sø. Der er flere værelser med 2 – 
8 senge, 3 fælles toiletter med bad, et stort fælles opholdsrum, hvor PC med billedredige-
ring og internet er til rådighed. 
 
Døgnrytmen bliver hurtigt ændret, idet der serveres aftensmad Kl. 16.00, og herefter 
afgang til skjulene med smurt madpakke og termokande, så nattens sult kan stilles. Vi 
ankom til skjulene omkring kl. 18.00 og blev hentet igen næste morgen. Inden en 
formiddagssøvn blev der serveret morgenmad. 
 
Skjulene er flot lavet, der er forskellige størrelser fra 1 til 4 personer. Der er skumgummi 
på gulvene, stole eller bænke samt masser af fotohuller. 
 
Natten i skjulet kan godt føles lang, og man skiftes som regel til at holde vagt og sove. 
Men ud over fotoudstyr, kikkert, mad, termokande kan det anbefales at medbringe 
sovepose, lille lygte, en bog eller en mp3 afspiller, lidt slik og måske en øl eller en lille 
whisky. I øvrigt kan de fleste skjul ikke nås uden gummistøvler. 
 
I området er der 4 forskellige steder, hvor der er opsat skjul. 
 
1) Den store sø 

Ca. 15 km fra hytten ligger dette flotte område med udsigt til en stor sø, højmose og 
skov. Her er 3 skjul med plads til hhv. 4, 2 og 1 person. Området er godt for bjørn og 
ulv. 
 

 



2) Ingenmandsland 
Området ligger, som navnet siger, i ingenmandsland kun 1 km fra den russiske grænse 
og et par km fra ”den store sø”. Her er et af de flotteste naturområder med små søer, 
store højmoser og skov. Der er 3 skjul med plads til hhv. 3, 2 og 2 personer. Området 
er godt for bjørn og ulv. 

 
3) Campingvognen 

Kun 5 km fra hytten ligger Campingvognsområdet, som er en lille lysning i skoven. Her 
står en gammel campingvogn med plads til 2 personer plus et lille skjul til en enkelt per-
son. Området er jærvland, men også særdeles godt for bjørn.  

 
4) Nordlige skjul 

50 km fra hytten mod nord ligger 2 skjul i en lille skovlysning, hvor der er plads til 2 
personer i hvert skjul. Her er der også stor chance for jærv og bjørn. 
 
 

 

Hytten vi boede i Et typisk skjul 
 
 
 
De fleste nætter kom bjørn og ulv først, når solen var gået ned omkring kl. 22.00, og de 
sidste blev set, inden det blev rigtigt lyst igen ved 4-tiden. Jærven derimod kan komme 
hele natten, og den sidste jærv, vi så, kom først kl. 5. Hvis der er bjørne i området, 
kommer jærven som regel ikke frem. 
 
Gruppen blev ikke skuffet. Der var meget at se på hver nat, og i alt så vi 15-20 bjørne, 3 
ulve og 2 jærve. Flere af dyrene sås endda flere gange. Vi var 12 meget tilfredse og trætte 
personer, som forlod området efter 5 fantastiske begivenhedsfulde dage og ikke mindst 
nætter. 
 
Fuglelivet i området bød ikke på mange af Nordskandinaviens specialiteter, dette skyldes 
sikkert, at vi tilbragte den bedste fugletid i skjulene og ikke gik store ture i den naturskønne 
skov. Følgende artsliste er, hvad Marianne og Erik observerede. 
 
 
 



Til sidst vil jeg gerne takke alle deltagerne for en fantastisk tur med den sædvanlige gode 
stemning, som Politikkens turdeltagere altid giver på en rejse. Det er en fornøjelse at være 
rejseleder på disse ture. På gensyn en anden gang. 
 
Erik Mølgaard 
Ekströms Väg 27g 
218 45 Vintrie 
Sverige 
Email: moel@telia.com
 
 

 
En af de 3 ulve vi så. 
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Fugleliste 
 
Sangsvane 
2-3 fugle sås i søen ved hytten og hørtes fra ingenmandslandsskjulet samt enkelte i 
søerne på busturen.  
 
Krikand 
Sås i søerne med op til 9 fugle. 
 
Gråand 
2 i ingenmandsland. 
 
Hvinand 
Sås i alle søerne. 
 
Fasan 
1 Kajaani – Kuhmo. 
 
Trane 
Hørt fra ingenmandslandsskjulet og 2 sås fra bussen på tilbagevejen til Kajaani. 
 
Vibe 
1 par ved hvert skjul i ”den store sø” og ingenmandsland. 
 
Hvidklire 
1 par ved hvert skjul i ”den store sø” og ingenmandsland. 
 
Tinksmed 
1 i søen i ingenmandsland. 
 

 
Et af skjulene i ingenmandsland 



 
Mudderklire 
1 i søen ved hytten. 
 
Stormmåge 
Op til 7 fugle i søerne. 
 
Sildemåge 
1 ad ved hvert skjul i ”den store sø” og ingenmandsland. 
 
Hættemåge 
Nogle stykker i søer vi passerede Kajaani – Kuhmo. 
 
Fjordterne 
4 i søen ved hytten. 
 
Ringdue 
1 Kuhmo – Kajaani. 
 
Gøg 
Flere fugle set og hørt. 
 
Mursejler 
Almindelig. 
 
Sortspætte 
1 hørt ved hytten. 
 
Stor flagspætte 
Meget almindelig og der holdt et par til ved alle skjulene. 
 
Landsvale 
Flere par med store unger omkring hytten. 
 
Bysvale 
Flere par omkring hytten. 
 
Skovpiber 
Sås dagligt. 
 
Gul vipstjert 
1 ved den store sø. 
 
Hvid vipstjert 
Sås dagligt. 
 
Silkehale 
1 overflyvende ved hytten. 
 
Rødhals 
Hørtes dagligt og en enkelt set. 



 
Rødstjert 
En af nattens stemmer ellers var der et fint par ved hytten. 
 
Solsort 
1 Kuhmo – Kajaani. 
 
Sjagger 
Almindelig 
 
Sangdrossel 
Flere hørt hver nat. 
 
Vindrossel 
1 ved hytten ellers hørt flere steder. 
 
Misteldrossel 
I alt 3 set. 
 
Løvsanger 
Flere hørt og enkelte set. 
 
Fuglekonge 
Få hørtes i skovene. 
 
Grå Fluesnapper 
1 ved Hytten. 
 
Broget Fluesnapper 
Turens overraskelse. Er her ligeså almindelig som før i tiden herhjemme. Kan det være 
noget med, at disse fugle ikke trækker til Vestafrika? Vi havde 2 fine par omkring hytten og 
2 par andre steder 
 
Blåmejse 
Enkelte ved hytten. 
 
Musvit 
Enkelte. 
 
Husskade 
2 i ingenmandsland. 
 
Ravn 
Almindelig, sikkert tiltrukket af de mange ådsler. Vi så op til 35 i flok. 
 
Bogfinke 
Almindelig. 
 
Kvækerfinke 
Enkelte syngende. 
 



Grønirisk 
1 par ved hytten. 
 
Grønsisken 
Enkelte her og der. 
 
Stor Korsnæb 
Enkelte sås fint ellers var det mest overflyvende fugle. 
 
Karmindompap 
1 sang ved hytten da vi ankom. 
 
Dompap 
2 ved Campingvognsområdet. 
 
Gulspurv 
1 i ingenmandsland. 
 
Rørspurv 
1 par ved den store sø og hytten.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Pattedyr 
 
Bjørn 
I alt sås 15-20 forskellige bjørne. 
 
Ulv 
3 forskellige dyr. Der blev set ulv i 3 af nætterne fra 1–2 skjul. 
 
Jærv 
1 set ved Campingvognen og det nordlige skjul. 
 
Elg 
1 set i ingenmandsland. 
 
Vildren 
2 set på den anden side af søen ved hytten. 
 
Bæver 
2 deltagere roede ned til bæverdæmningerne i søen ved hytten. Desværre var der ingen 
bæver hjemme. 
 
 
Sommerfugle 
 
Sørgekåbe 
1 set fint ved hytten. 
 
 

 
Jærv  


