
                                                                                                           
ORRELEIK 

Barnas Turlags Orreleiktur i 2021 må dessverre avlyses pga. smittesituasjonen. 

Vi ønsker imidlertid å oppfordre familier til å ta en overnatting i skogen og oppleve en av vårens 
fantastiske naturopplevelser. 

Hva er orreleik? 
Når orrfugl skal pare og formere seg, så foregår et ritual der hannene (orrhaner) samles på en leik 
(gjerne en myr eller lysning i skogen). Der sloss de og kjemper en kamp om å vise styrke og få lov til å 
bli den som skal få lov til å pare seg med hunn-fuglene (Orrhønene). 

For å oppleve orreleik må man vite hvor det finnes en leik. 

For å få en best mulig opplevelse med små barn, så anbefaler vi å slå opp telt i skogkanten ved en 
orreleik, gjerne en – to dager før man skal overnatte. Sett opp teltet slik at man har åpningen ut mot 
leiken. 

Når man legger seg om kvelden, sov gjerne med teltet åpent ut mot leiken, og er du heldig blir du 
vekket av at orrfuglene holder på med sin «leik» eller kamp. Det er nemlig mye lyd som følger med i 
orreleiken og hanene lager sin karakteristiske «buldre-lyd». Og ofte barker de sammen to og to, så 
fjøra fyker.  

 

Orreleik foregår gjerne fra mars til langt ut i mai, men er på sitt mest intense i siste uka i april. I Sør-
Norge kalles denne uka for «høne-uka» og er den tiden da de fleste orrhønene er klare til å pare seg. 
Da er det gjerne flere fugler på leiken og mer intenst. I slutten av april begynner gjerne orreleiken 
rundt 5-tiden, og foregår gjerne til 8-9-tiden. Det er anbefalt å ikke forstyrre leiken og heller prøve å 
vente med å stå opp til den er ferdig. 

De siste orreleik-turene i Barnas Turlag har foregått ved at vi har ligget i telt ved myra og sett 
orreleiken fra teltet. Dette har fungert godt og vi har hatt fugler på leiken hver gang. Husk at det kan 
bli kaldt om natta også i april. Det er ikke uvanlig med kuldegrader, og sørg for å ha nok klær, og 
varm sovepose. Bruk gjerne varmeflaske i soveposen. 

Det finnes sikkert veldig mange forskjellige orreleiker i Odalen. Spør gjerne kjentfolk for å få tips om 
hvor man kan finne en leik. Barnas Turlag bruker å ha sin orreleik-tur ved Gjeddevatnet mellom 
Bruvoll og Trøftskogen i Nord-Odal. Fra Gjeddevasskoiene er det ca. 0,8 km inn til myra. Det går sti 
fra koiene som leder deg rett til myra. Her står det også et stort telt som Nord-Odal Jeger og Fisk eier, 
men som man kan låne gratis. Teltet kan bookes på 
https://www.njff.no/fylkeslag/hedmark/lokallag/nojff/Sider/Orrfugltelt.aspx?menuid=11 

 

GOD TUR! 


