Turrapport

Vejlerne, Thy og Mors

Forårstur i dagene 29. april – 3. maj
2019
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Foto: Arne
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Tidsskema v/Ebba Larsen
Dag 1. Udtur
Sted

Ank

Turistbus-holdeplads v.
Køge st.

Afg
9.00

Rasteplads Kildebjerg eller
Lillebælt Fyn

10.30

10.50

Egå Engsø ved Aarhus.
Frokost

12.30

14.00

Fosdal og gåtur – hold evt.
ind ved et toilet før Fosdal

15.40

16.40

Hotel Klim Bjerg
Klim Strandvej 156, 9690
Fjerritslev. Middag og
overnatning

17.00

Dag 2. Vejlerne
Sted

Ank

Hotel Klim Bjerg

Afg
9.00

-

Kraptårnet

9.30

10.30

-

Bygholm Vejle - Naturum 10.50

11.30

-

Han Vejle

12.15

13.30

-

Kærup Holme tårn

13.30

14.00

Østerild Vindmøller

14.15

15.00

Kirsten Kjærs Museum

15.15

16.30

Klim Hotel

16.50
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Han Klit på Mors

Foto: Ebba

Dag 3. Mors
Sted

Ank

Hotel Klim Bjerg
Feggesund Færge

Afg
9.00

9.45

10.05

Han Klit
Naturvandring 60 min

10.45

11.30

Agerø
Naturvandring og frokost

12.15

13.30

Ejerslev Havn via Biskær

15.00

15.30

Naturvandring v. Feggeklit
Hals
Hulhøj

15.45

16.30

Feggesund Færge

16.35

Hotel Klim Bjerg

17.45
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Dag 4. Thy Nationalpark
Sted

Ank

Hotel Klim Bjerg

Afg
9.00

Ålvand i Thy Nationalpark
Naturvandring

10.15

12.00

Frokost ved Thagaards
Plantage

12.05

13.10

Stenbjerg

13.20

13.40

Bulbjerg. Naturvandring i
området

14.45

15.30

Thorup Strand

15.50

16.45

Hotel Klim Bjerg

17.00

Ydby Hede

Foto: Leif
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Dag 5. Hjemtur

Kl. 8.00 - kl. 9.20

Ank

Klim Bjerg

Afg
9.00

Ophold på Agger Tange

10.20

11.45

Ydby Hede. Ophold og
frokost

12.15

13.30

Jelling. Kongernes Jelling.
Museum

15.00

16.45

Middelfart Cafe Razz
aftensmad

17.30

19.00

Turistholdeplads Køge

20.45

Klim Bjerg Hotel

Foto: Ebba
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Fugleiagttagelser mm. v/Per Hermansen
Turen var begunstiget af godt vejr, især de to første dage. Derefter blev det
køligere og mere blæsende, men først den allersidste dag fik vi en kortvarig
byge med regn og sne under besøget på Ydby Hede. Blæsten var især
mærkbar om torsdagen, hvor en stiv kuling fra nordvest gjorde det næsten
umuligt at opholde sig ved stranden ved Stenbjerg og ved Bulbjerg. Men
fuglemæssigt fik vi næsten mere, end vi havde turdet håbe på hjemmefra.
105 arter blev det til på de 5 dage, vi var af sted. De fuglemæssige
højdepunkter, Egå Engsø, Vejlerne og Agger Tange, levede alle op til
forventningerne og gav masser af krydser. Men også området omkring vort
hotel med hede og skov var rigt på småfugle og ikke mindst smuk natur.
Mest bemærkelsesværdigt er det nok, at de helt almindelige fugle, såsom
tyrkerdue og allike næsten helt glimrede ved deres fravær. Allike blev dog
set på turens sidste dag i udkanten af Middelfart. Skestork kneb det også
lidt med og blev slet ikke set den dag, vi besøgte Vejlerne. Men ved korte
stop de følgende dage ved henholdsvis Arup Vejle og Bygholm Vejle
lykkedes det dog at se en flok på 10-12 fugle i det fjerne og et par enkelte
tættere på.

Nedenfor følger en liste over samtlige fuglearter, der blev set og hørt på
turen.

Lille lappedykker

1-2 blev set ved Biskjær på Mors.

Toppet lappedykker

Blev set flere steder, bl.a. Egå Engsø og
Vejlerne.

Gråstrubet lappedykker

Flere set ved Biskjær og enkelte andre
steder.

Sule

4-6
blev
set
Landingsplads.

Skarv

Set hist og her, bl.a. ved Agger Tange.

Rørdrum

Hørt enkelte steder i Vejlerne.

ud

for

Stenbjerg
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Fiskehejre

Set ved næsten alle besøgte lokaliteter og
fra bussen: Egå Engsø, Vejlerne, Agerø,
Agger Tange.

Sølvhejre

Flere set ved Vejlerne, især fra skjulet ved
Bygholm Vejle.

Skestork

10-12 fugle set fra skjulet ved Arup Vejle,
enkelte fugle set fra Bygholm Vejle.

Sangsvane

Enkelte set.

Knopsvane

Set ved stort set alle vådlokaliteter i større
eller mindre antal.

Grågås

Set stort
gæslinger.

Bramgås

Set mange steder, bl.a. Vejlerne, Agerø,
Biskjær og Agger Tange.

Knortegås, lysbuget race

Set ved dæmningen mellem Mors og
Agerø samt ved Biskjær.
Endvidere enkelte flokke ved Bygholm
Vejle.

Knortegås, mørkbuget race

set

overalt,

mange

med

Gravand

Set mange steder og i nogenlunde samme
antal som knopsvane.

Knarand

Set på mange lokaliteter: Egå Engsø,
Vejlerne, Agerø, Biskjær m.fl.

Gråand

Blev set på de fleste lokaliteter, men
egentlig ikke i overvældende antal.

Spidsand

Enkelte set ved Bygholm Vejle.

Skeand

Blev set ved næsten alle vådlokaliteter.

Pibeand

Set ved bl.a. Bygholm Vejle og ved
Biskjær.

Krikand

Set ved næsten alle vådlokaliteter.

Taffeland

Set ved næsten alle vådlokaliteter.

Troldand

Set ved næsten alle vådlokaliteter.
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Ederfugl

Set fra bussen
Storebælt/Sprogø.

Hvinand

Set ved bl.a. Egå Engsø, Bygholm Vejle og
Agger Tange.

Toppet skallesluger

Set ved Arup Vejle og Agger Tange.

Rød glente

1 set fra bussen mellem Jelling og Givskud.

Havørn

Flere fugle set siddende og flyvende ved
Kraptårnet og Bygholm Vejle samt fra
bussen ved Bygholm Vejle.

Havørn

ved

passage

af

Foto: Arne

Rørhøg

Flere set ved Vejlerne, samt en del
iagttagelser fra bussen.

Spurvehøg

En enkelt iagttagelse fra bussen ved Agger
Tange.

Musvåge

Nogle iagttagelser, især fra bussen.

Fiskeørn

1 iagttagelse fra bussen mellem Odense
og Lillebælt.

Tårnfalk

Enkelte iagttagelser fra bussen.
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Fasan

1 iagttagelse fra bussen.

Vandrikse

1 hørt ved Han Vejle.

Blishøne

Set ved alle vådlokaliteter.

Trane

Enkelte set fra bussen og ved Kraptårnet,
og 6 fugle set fra fugletårn ved Ålvad
Klithede.

Strandskade

Set en del steder, bl.a. Bygholm Vejle,
Agerø, Biskjær og Agger Tange.

Klyde

Set mange steder, bl.a. Bygholm Vejle,
Biskjær og Agger Tange, samt ved
passage af Sprogø.

Stor præstekrave

Set ved Egå Engsø, Bygholm Vejle og
Agger Tange.

Hjejle

Set ved bl.a. Agerø og Biskjær.

Vibe

Set en del steder, bl.a. Egå Engsø,
Vejlerne, Agerø og Biskjær.

Alm. ryle

Set ved Agger Tange.

Islandsk ryle

Set ved Agger Tange.

Stenvender

5-6 set ved sydspidsen af Agger Tange.

Brushane

Set ved bl.a. Bygholm Vejle og Agger
Tange.

Stor kobbersneppe

Enkelte set ved Kraptårnet og Bygholm
Vejle.

Lille kobbersneppe

30-50 set ved Agger Tange.

Storspove

Adskillige set ved dæmningen mellem
Mors og Agerø samt Agger Tange.

Rødben

Set ved næsten alle vådlokaliteter.

Hvidklire

Set ved Egå Engsø.

Mudderklire

Set ved Egå Engsø.

Hættemåge

Set næsten overalt i større eller mindre
antal. Flere kolonier i Vejlerne.
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Stormmåge

Set de fleste steder.

Sildemåge

Set flere steder på marker fra bussen.

Sølvmåge

Set mange steder.

Svartbag

Set flere steder, bl.a. ved Biskjær, omkring
Feggesund og Agger Tange.

Ride

Set ved Bulbjerg.

Havterne/fjordterne

Iagttaget her og dér. Især ved Bygholm
Vejle og Biskjær samt Agger Tange.

Ringdue

Set overalt, både på de besøgte lokaliteter
og fra bussen.

Stor flagspætte

Hørt/set i skovområdet ved Klim Bjerg.

Sanglærke

Set og hørt ved næsten alle besøgte
lokaliteter og fra bussen.

Landsvale

Set i større og mindre antal, især ved
vådområderne.

Bysvale

Som ovenfor.

Skovpiber

Set en del steder i fin sangflugt-opvisning,
bl.a. ved Klim Bjerg og Ålvad.

Engpiber

Set hist og her, bl.a. på engarealerne ved
Feggeklit Hals.

Skærpiber

Set ved Feggesund færgemolen.

Hvid vipstjert

Set ved næsten alle vådområder og
havnearealer.

Gul vipstjert

1 set ved Agerø-skjulet og enkelte set ved
Biskjær.

Gærdesmutte

Hørt flere steder, bl.a. ved Fosdal og Ålvad.

Rødhals

Hørt hist og her.

Rødstjert

Syngende ved Klim Bjerg og enkelte andre
steder.

Bynkefugl

Set på engen ved Klim Bjerg.
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Solsort

Hørt og set på de fleste besøgte lokaliteter
og fra bussen.

Sjagger

Stor flok set fra bussen mellem Torup
Strand og Klim Bjerg.

Sangdrossel

Enkelte hørt og 1 set i skoven ved Klim
Bjerg.

Fuglekonge

1 enkelt set.

Rørsanger

Hørt ved bl.a. Han Vejle.

Gærdesanger

Hørt ved bl.a. Klim Bjerg og Agerø-skjulet.

Tornsanger

Set og hørt enkelte steder, bl.a. ved
Kraptårnet (Vejlerne).

Munk

Hørt flere steder, bl.a. Fosdalen.

Gransanger

Hørt flere steder, bl.a. Fosdalen,
Kraptårnet og Ålvad.

Løvsanger

Hørt en del steder, bl.a. Fosdalen,
Kraptårnet, Ålvad og Klim Bjerg.

Skægmejse

Enkelte set ved Kærup Holme (Vejlerne).

Halemejse

Hørt ved Ålvad.

Sortmejse

Hørt ved Ålvad.

Blåmejse

Set enkelte steder, bl.a. skoven ved Klim
Bjerg og Ålvad.

Musvit

Set og hørt enkelte steder, bl.a. Fosdalen
og Klim Bjerg.

Skovskade

Enkelte set fra bussen, også set ved
Østerild vindmøllerne og Klim Bjerg.

Husskade

Set dagligt hist og her og fra bussen.

Allike

4-6 set fra bussen i udkanten af
Middelfart. Eneste iagttagelse.

Råge

Set fra bussen hist og her på ud- og
hjemtur. Ingen sikre iagttagelser dag 2-34.
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Gråkrage

Set mange steder, både fra bussen og på
lokaliteterne.

Ravn

Bl.a. 3-4 fugle set på eng ved Biskjær.

Stær

Set stort set dagligt, dog ikke i
overvældende antal.

Gråspurv/skovspurv

Nogle få set fra bussen ved passage af
landsbyer.
Kunne ikke artsbestemmes med
sikkerhed.

Bogfinke

Formentligt den mest almindeligt
forekommende fugl på turen. Set og hørt
på stort set alle lokaliteter.

Grønirisk

Set og hørt her og der, bl.a. i skoven ved
Klim Bjerg.

Tornirisk

Enkelte iagttagelser. Vist nok ved
Vejlerne.

Stillits

Enkelte iagttagelser.

Lille korsnæb

Hørt i plantagen ved Ålvad.

Dompap

♂ set i skoven ved Klim Bjerg. Måske
enkelte andre iagttagelser.

Gulspurv

Set og hørt hist og her. Bl.a. ved Østerild
vindmøllerne.

Bomlærke

En enkelt observation i nærheden af
Biskjær. Både hørt og set.

Rørspurv

Set ved Egå Engsø og især på
lokaliteterne i Vejlerne.

Desuden har vi set følgende:

Dyr:
Rådyr
Hare
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Padder:
Brun frø

Lille eksemplar set ved Kraptårnet.

Skrubtudse

1, formentlig en han, blev set ved
havedammen ved hotellet.

Krybdyr:
Skovfirben

Set ved en stensætning ved Bygholm
Vejle.

Insekter:
Lille kærguldsmed

Set ved Kirsten Kjærs Museum.

Aurora

Set her og dér.

Citronsommerfugl

Set i plantagen ved Ålvad.

Grøn busksommerfugl

Set i plantagen ved Ålvad.

Blåfugl sp.

Set i plantagen ved Ålvad.

Lille natpåfugleøje

Set siddende i Påskeklokke ved
hotellet.

Stankelben

Set ved hotellet.

Alm. gedehams

Set ved Kirsten Kjærs Museum.

Andet:

Bænkebider

Set på hotelværelse.
Per
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Floraliste Vejlerne – Thy – Mors (og Egå
Engsø) v/Jon Feilberg
Ager-Padderok Equisetum arvense
Ager-Stedmoderblomst Viola arvensis
Aks-Ærenpris Veronica spicata
Almindelig Agermåne Agrimonia eupatoria
Almindelig Engelsød Polypodium vulgare
Almindelig Fuglegræs Stellaria media
Almindelig Gæslingeblomst Arabidopsis thaliana
Almindelig Hæg Prunus padus
Almindelig Pengeurt Thlaspi arvense
Almindelig Røn Sorbus aucuparia
Almindelig Spergel Spergula arvensis
Almindelig Stedmoderblomst Viola tricolor
Almindelig Vorterod Ranunculus ficaria ssp. ficaria
Bakke-Forglemmigej Myosotis ramosissima
Bakketidsel Carlina vulgaris ssp. vulgaris
Blød Storkenæb Geranium molle
Bærmispel Amelanchier lamarckii
Bævreasp Populus tremula
Bøg Fagus sylvatica
Børste-Siv Juncus squarrosus
Dynd-Padderok Equisetum fluviatile
Døvnælde Lamium album
Ene Juniperus communis
Engelsk Visse Genista anglica
Engkarse Cardamine pratensis
Eng-Nellikerod Geum rivale
Eng-Rævehale Alopecurus pratensis
Femhannet Hønsetarm Cerastium semidecandrum
Festgræs Hierochloë odorata
Følfod Tussilago farfara
Gul Iris Iris pseudacorus
Gyvel Cytisus scoparius ssp. scoparius f. verticalis
Havtorn Hippophaë rhamnoides
Hedelyng Calluna vulgaris
Hejrenæb Erodium cicutarium
Hindbær Rubus idaeus
Hulkravet Kodriver Primula veris
Hunde-Viol Viola canina ssp. canina
Hvid Anemone Anemone nemorosa
Hvid Snerre Galium mollugo
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Hunde-Viol
Hyrdetaske Capsella bursa-pastoris
Håret Frytle Luzula pilosa
Håret Viol Viola hirta
Håret Visse Genista pilosa
Kambregne Blechnum spicant
Kaukasisk Kulsukker Symphytum caucasicum
Klokkelyng Erica tetralix
Klokke-Skilla Hyacinthoides non-scripta
Knop-Siv Juncus conglomeratus
Kornet Stenbræk Saxifraga granulata
Kragefod Comarum palustre
Krat-Fladbælg Lathyrus linifolius
Krumhals Anchusa arvensis
Krybende Pil Salix repens ssp. repens
Kær-Fnokurt Tephroseris palustris
Kær-Ranunkel Ranunculus flammula
Laksebær Rubus spectabilis
Lancet-Vejbred Plantago lanceolata
Liden Tvetand Lamium amplexicaule
Liden Vintergrøn Pyrola minor

Foto: Leif
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Limfjords-Vorterod
Limfjords-Vorterod Ranunculus ficaria ssp. fertilis
Lundgylden Smyrnium perfoliatum
Læge-Kokleare Cochlearia officinalis ssp. officinalis
Læge-Ærenpris Veronica officinalis
Løgkarse Alliaria petiolata
Lådden Løvefod Alchemilla mollis
Majblomst Maianthemum bifolium
Maj-Gøgeurt Dactylorhiza majalis ssp. majalis
Mangeblomstret Frytle Luzula multiflora ssp. multiflora
Mark-Frytle Luzula campestris
Mirabel Prunus cerasifera
Mose-bølle Vaccinium uliginosum ssp. uliginosum
Mose-Pors Myrica gale
Mursennep Diplotaxis muralis
Nyrebladet Tvetand Lamium confertum
Pensel-Vandranunkel Ranunculus penicillatus
Perlehyacint Muscari botryoides
Rams-Løg Allium ursinum
Roset-Springklap Cardamine hirsuta
Russisk Skilla Othocallis siberica
Rød Dværgmispel Cotoneaster scandinavicus
Rød Hestehov Petasites hybridus

Foto: Leif
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Rød Tvetand Lamium purpureum
Rød-Gran Picea abies
Sand-Frøstjerne Thalictrum minus ssp. arenarius
Sand-Star Carex arenaria
Selje-Røn Borckhausenia intermedia
Sitka-Gran Picea sitchensis
Skov-Elm Ulmus glabra
Skov-Forglemmigej Myosotis sylvatica
Skov-Fyr Pinus sylvestris
Skov-Springklap Cardamine flexuosa
Skovsyre Oxalis acetosella
Skærm-Vortemælk Euphorbia helioscopia
Slåen Prunus spinosa
Smalbladet Kæruld Eriophorum angustifolium
Solbær Ribes nigrum
Stenkarse Hornungia petraea
Stinkende Storkenæb Geranium robertianum var. robertianum
Stor Nælde Urtica dioica
Strand-Engelskgræs Armeria maritima ssp. maritima
Syren Syringa vulgaris
Takkeklap Bunias orientalis
Taks Taxus baccata
Tormentil Potentilla erecta

Tornblad

Foto: Jon
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Tornblad Ulex europaeus
Tredelt Egebregne Gymnocarpium dryopteris
Trekløft-Stenbræk Saxifraga tridactylites
Tusindfryd Bellis perennis
Tveskægget Ærenpris Veronica chamaedrys
Tyndskulpet Brøndkarse Nasturtium microphyllum
Udspærret Vinterkarse Barbarea vulgaris ssp. arcuata
Vej-Engelskgræs Armeria maritima ssp. elongata
Vild Ribs Ribes spicatum
Vår-Gæslingeblomst Draba verna
Vår-Kærminde Omphalodes verna (Egå Engsø)
Ørnebregne Pteridium aquilinum
Jon

Vår-Kærminde

Foto: Jon
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Dagbøger
Mandag den 29. april
Vi startede kl. 9.10 på Køge station. Bussen var præcis, flot og med
Søren Willman som chauffør - bedre start kunne vi ikke have.
Første stop var Kildebjerg, hvor vi i fint solskinsvejr nød en kop kaffe eller
is. Vi ankom til Egå Engsø ved Aarhus kl. ca. 12.45, stadig fint vejr. Efter
at have indtaget frokosten gik mange de ca. 500 m ud til fugletårnet, hvor
vi så krikand, taffeland, skeand, brushøne, hvidklire, rørspurv og
sangsvaner. På vejen til Aarhus sås en enkelt fiskeørn og et par
musvåger, grågæs og ederfugl, jo, de skal tælles med i fuglelisten.
Kl. 15.45 ankom vi så via Aggersund til Fosdalen, der er en dal, som
skærer sig ind i Lien - den bakkekam, som udgør den gamle kyststrækning, der efter landhævninger nu visse steder er op til 66 m høj. Vi
fik en meget smuk tur gåtur på 1 km gennem dalen - forår med
nyudspungen bøg, fint solskin og mange planter bl.a. Syre, LimfjordsVorterod, Brøndkarse og Anemoner.
Kl. ca. 16.30 startede bussen mod Svinkløv Badehotel, som knap er helt
færdigbygget efter branden. Det skulle åbne den 1. maj, så de får travlt.
Vi måtte lige af bussen for at se og stå på klitterne, som vi kender så godt
fra serien Badehotellet.
Derefter kørte vi ad en kroget grusvej til Grønnestrand - noget af serien
Badehotellet er også optaget fra denne vej, med en meget smuk natur
med klitter med lyngbevoksning og blomstrende Tornblad. Vi kørte langs
strandvejen videre til Klim Bjerg Hotel, hvor vi skal bo de næste 4 dage.
Nu venter aftensmaden kl. 19 og en ny dag i morgen.
Ebba
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Han Vejle

Foto: Ebba

Tirsdag den 30. april
Strålende sol og en let brise – perfekt vejr til Vejlerne!
I bussen mod første stop, Kraptårnet, læste Ebba højt om Vejlernes
historie, og vel fremme gik vi de godt 500 m frem til tårnet. Noget af det
første, jeg så, var en trane, der fløj tæt forbi fugletårnet – en fin start på
dagen! Blandt de mange andre fugle vi så, kan nævnes havørn, vibe,
sølv- og fiskehejre. Og selvfølgelig masser af gæs, bramgæs og grågæs.
Bygholm Vejle med fugleskjul og naturrum var turens næste stop – her
var der et overvældende fugleliv – bl.a. taffeland, troldand, gråand,
spidsand, krikand, knarand, pibeand og hvinand. Der blev set flere
brushaner i yngledragt, hejrer og igen masser af gæs og måger. Mange
nåede pga. de mange fugle ikke at se det ellers så fine naturrum.
300 m længere henne ad vejen holdt bussen ind i håb om, at der skulle
være skestorke – det var der ikke!
Så kørte vi til Hanvejlerne, hvor der var fine borde og bænke ude i
rørskoven, hvor vi kunne indtage vores madpakker, mens rørspurven fløj
frem og tilbage omkring os. Håbet havde været, at der også ville være
skægmejser, men dem så/hørte vi ikke – til gengæld hørte vi
rørsangeren. Ved fugleskjulet ude i rørene spottede Jon den botanisk
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sjældne Kær-Fnokurt, som stod stor og lyste gult. Det viste sig, at den var
flere steder, om end ikke i blomst.
Sidste sted vi besøgte ved Vejlerne var Kærup Holme tårn – for at
komme dertil bakkede Søren flot den store bus ind ad en sandvej. Her fik
en del endelig set skægmejsen! Karen Margrete faldt i snak med en ung
finsk forsker, der havde et projekt med noget med mårhund og fugle –
hun viste æg, der var blevet spist af netop mårhund, så den er altså i
området.
Næste stop var ved Besøgscenter Østerild, hvor bl.a. DTU forsker i
kæmpe-vindmøller. Der var en del informationstavler og en film, hvor vi
kunne se, hvordan man bygger en havvindmølle. Den største vinge er 80
m – det svarer til afstanden fra vingespids til vingespids på en Airbus 380
– eller 9 londonbusser sat lige efter hinanden!
Turens sidste programpunkt var Kirsten Kjærs Museum. Her var bestilt
kaffe og kringle, som vi nød i en af de nyere tilbygninger. Kirsten Kjær var
en farverig malerinde, der døde i 1985. Allerede inden hendes død var
der en venneforening, der dels havde støttet hende, dels også havde
skabt stedet, som er et meget ”hjemligt” museum, der overvejende drives
af frivillige. I dag udstiller også andre kunstnere dér, men undertegnede
elsker Kirstens meget ekspressive og farverige billeder – ikke mindst
hendes mange portrætter.
Som sædvanlig var der en dejlig aftensmad - rødspætte og Ryeå
nougatis.
Bodil

Kirsten Kjærs Museum

Foto: Arne
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Lille natpåfugleøje

Foto: Arne

Onsdag den 1. maj
Denne dag var sat af til limfjordsøen Mors.
Efter det gode vejr dagen før stod vi nu op til et gråt, koldt og blæsende
vejr. Det var bare om at få det varme tøj fundet frem. Vi startede med
planteparade på terrassen foran hotellet - under tag. Her præsenterede
Jon os bl.a. for en Engelsk Visse, som ikke findes på Sjælland og
Kæmpe-Pileurt, som er invasiv. Pludselig var der en, der fik øje på en
sommerfugl, der sad i en Påskeklokke, som stod på bordet. En meget
smuk lille natpåfugleøje.
Efter morgenmaden steg vi på bussen og kørte til Bygholm Vejle for at
gøre et stop ved skestorkestedet, men ak, ingen skestork. Arup fugleskjul
var næste punkt, og dér var de, meget langt væk. Kunne dog bestemmes
i skop. Ca. 10 stk. De stod på en revle i Arup Vejle.
På vej mod Feggesund kom der lidt oplysninger om moleret, som på
Nordmors er væltet helt op til overfladen af isen. Færgen var der hurtigt,
og snart kørte vi langs Feggeklit med fårestierne og masser af får og små
lam. Første stop var Hanklit. Vi gik langs kysten neden for klitten, og der
var faktisk rimeligt læ. De forskellige lag blev beset, hvidt moler, mørke
askelag og “rødsten” med jern. Tilbage ved toilettet stod en høj gylden
plante, Lundgylden, som Jon sagde, breder sig.
Videre i bussen kom vi til at tale om alle de navne, der har forstavelsen
Han, Hanherred, Han Vejle, Hannæs, Hanklit og Hanstholm. Arne kom
med løsningen. Det kommer af ældre ord, som betyder hjørne.
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Så kom turen til Agerø. Da vi passerede dæmningen, fløj en flok gæs
op. Vi var på udkik efter lysbugede knortegæs, men tog ikke notits af
denne flok, nej, de skulle kunne ses fra et fugleskjul midt på øen. Vi skulle
gå et godt stykke i modvind ad en markvej, men de spændende gæs - og
madpakken ventede. Gæs var der ingen af, øv, men madpakken blev
nydt i læ, nogle spiste inde i fugleskjulet, andre i læ udenfor. På vej
tilbage fandt vi flokken, vi havde set ved dæmningen, de var langt væk,
men blev bestemt til at være lysbugede knortegæs. En lokal beboer
fortalte, at de havde været ved dæmningen om formiddagen, surt.
Vores håndplukkede chauffør, Søren, kørte os videre mod den
nordøstlige del af Mors. Dér så vi mange gæs, både lys- og mørkbugede
knortegæs, tæt på. De stod i vandkanten, og vejen gik tæt forbi, 40 m vil
jeg tro. Inde på græsset stod der en stor flok hjejler, solen brød igennem,
så der var ikke et øje tørt.
Derfra kørte vi til Biskær med flere lave søer og enge. Her var der ikke
faciliteter til en stor bus, men alligevel fandt Søren et sted at holde.
Mange klyder, lille lappedykker, knarænder og masser af bramgæs.
Inden vi skulle besøge dagens sidste lokalitet, måtte vi lige en tur ned i
Ejerslev Havn. Her var der diverse faciliteter for mennesker, varm
restaurant med øl, kaffe og is, en smuk udsigt og lige ved siden af en
lagune med en molerklit i baggrunden.
Sidste lokalitet på Mors var Hulhøj. En smuk gåtur førte fra p-pladsen
ned gennem en hulvej og ud på en dejlig eng, hvor der nok senere ville
vokse orkideer. Jon fandt en tør frøstand som bevis, det var alt. Men
stedet er meget smukt med udsigt til Feggeklit og Feggesund.
Efter færgefarten kørte vi igen over Bygholm Vejle - langsomt. Denne
gang blev der set to Skestorke rimeligt tæt på.
Hjemme på Hotel Klim Bjerg bød værtsparret på Herregårdsbøf og
jordbærgrød. Bagefter var der hygge i fællesstuen.
En indholdsrig dag, hvor vejret blev bedre og bedre.
Karen Margrethe

Molerskrænt
Foto: Ebba
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Torsdag den 2. maj
07:45. Vejrmæssigt starter dagen fint. Kun let skyet. Temperaturen et
mulehår lavere end foregående morgen, men blæsten er et par
hestelængder kraftigere, ganske som forudset i vejrudsigten.
Planteparaden: 30 planter præsenteret, heriblandt Kragefod, KærRanunkel, Rank forglemmigej, Hundeviol, Lundgylden m. fl. Særlig bør
nævnes Nyrebladet Tvetand, fordi Jon ikke selv tidligere havde mødt
denne. Afsluttet præcis 08:00, så vi kunne begive os til morgenmaden.
09:00. Planmæssig afgang mod Ålvand Klithede. Fra bussen kunne
under turen flere steder ses store jordfygninger - næsten som tågebanker
i solskinnet. Spektakulært, men lidt skræmmende.
Passerede på ny Bygholm Vejle med kort ophold med bus-observationer:
knopsvaner, klyder og ænder. Skestorken lod sig ikke se ved denne
lejlighed.
Blæsten gik friskt over Limfjordens vande. Betagende sceneri med skyfri
himmel og små krappe blågrønne bølger, prydet med skumtoppe. Den
fortsatte kørsel bød på flotte landskaber - hist og her pyntet med
sortbrogede køer.
10:05. Ankommet til Tvorup Klitplantage deltes vi i to hold. De mobile
begav sig på en ca. 1,8 km vandring gennem plantagen til fugletårn og
videre til Ålvand Klithede, hvor der observeredes 7-8 traner. Smuk tur
hvorunder mange småfugle observeredes - løvsanger, gransanger,
bogfinke, skovpiber m. fl. Tinksmeden, som man havde håbet på, sås
derimod ikke. Derudover sås og forevigedes en grøn busksommerfugl.
De mindre mobile fortsatte med bussen til Nørre Vorupør. Også her
storslået sceneri, men blæsende. Det føltes, som vinden havde taget
yderligere til og antaget karakter af kuling.
Æ hav viste tænder og sendte på baggrund af en azurblå skyfri himmel
grågrønne skumklæde bølger i en uendelig strøm mod kysten. Og sandet
føg, så man fik sandblæst sin teint og sand mellem tænderne.
Fugle nærmest fraværende, men der observeredes adskillige dygtige
brætsurfere i brændingen.
På stranden lå fiskekuttere ophalede på stribe. I klitterne blomstrede VårBrandbæger.
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12:00. Samlede igen på Kystvejen nr. 20 i kanten af Thagaards Plantage
- en visuelt dramatisk smuk forsøgsplantning fra 1817-20 - for indtagelse
af de fra hotellet medtagne fortræffelige madpakker. Bænke og borde
med en smule læ og heldigvis fortsat solskin!

Stenbjerg Landingsplads

Foto: Arne

13:10. Efter ca. 10 min. kørsel ca. 20 min. ophold på Stenbjerg
Landingsplads. Igen flot natur og specielt miljø. Stærk sandfygning. Så
Suler, der var blevet blæst tæt på land. Det blæste nu en hel pelikan (som
dog ikke kom på artslisten).
Derefter tog bussen en lille sightseeing tur gennem selve Stenbjerg By,
så vi fik indtryk af den lidt specielle udspredte byplan. Derefter fortsattes
kørslen mod Bulbjerg.
14:45. Ankommet til Bulbjerg - p-pladsen på toppen - splittedes selskabet
op efter mobilitet og vindførhed og bevægede sig enkeltvist eller i
smågrupper rundt i terrænet - oppe og nede på stranden. Riderne, som
var en af grundene til besøget, blev set både siddende og i luften.
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Vinden syntes at have taget endnu et nøk opad i styrke, men det var et
storslået skue oppefra at se de nu store tunge dønninger rulle skråt ind
mod stranden, såvel nord som syd for “Bjerget”.
Og heroppe var ingen sandflugt!
15:50. Efter ca. 20 min. kørsel ankomst til dagens sidste udflugtsdestination, Thorup Strand.
Flot parade af ophalede fiskekuttere på stranden, men igen skumbølger
og blæst og sand i ansigtet. Højdepunkter: hvide vipstjerter og iskager på
café. 16:45 afgang til hotellet.
Leif

Thorup Strand

Foto: Arne

Fredag den 3. maj
Dagen viser sig fra den fine side med sol, lette skyer og 5-6 grader.
Vinden har modereret sig en del fra i går til omkring 5-6 m/sek.
Efter en fin ”pladeparade” fra Jons side og et som sædvanlig lækkert
morgenmåltid, forlader vi kl. 9 Klim Bjerg Hotel og kører mod Agger
Tange.
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Landskabet lyser op med de gule og grønne marker mod den blå himmel
med de hvide skyer og de mange vindmøller. Ved Vejlerne fik vi en
skestork i flugt tæt på bussen.
Da vi når Agger Tange, spottes af nye arter: en spurvehøg, en flok af
lille kobbersneppe, alm. ryle, stenvender, islandsk ryle samt mange flere
allerede noterede. Efter et kort ophold på sydspidsen vender vi igen mod
nord og kører til Ydby hede, hvor vi skal indtage frokosten. Det regner
imidlertid her, så vi spiser i bussen. Senere klarer det op, og vi kunne
besigtige landskabet med de 32 bronzealderhøje, heden og se udsigten
til Skibsted Fjord. Nogle af os fik en haglbyge undervejs.
Vi fortsætter ned over Thyholm mod Struer, hvor der gøres
aftrædelsesstop ved en tankstation. Herefter fortsættes via Holstebro og
Herning til Kongernes Jelling, hvor det var muligt at se Jellingstenene,
kirken, Gorm og Thyras Høje samt museet, hvor utallige knapper kan
aktiveres og hele historien genopleves.
Vi forlader Jelling ad idylliske småveje, og der spottes en rød glente og
måske en ”gråspurv”.
Vi når frem til Middelfart Café Razz, hvor vi får en stor snitsel med
ærter og pomfrittes. På vej fra Middelfart spottes en allike, nr. 105 til
fuglelisten.
Det har været en dejlig dag med sol, vind, skyer og enkelte byger.
Tak til alle for en dejlig tur.
Annie

Foto:
Arne
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Følgende blev læst op i bussen af Ebba:
Fosdal
Vi bliver sat af ved Lerup Kirke, hvor vi skal gå godt en km gennem
Fosdal, som er en del af Lien.
Og hvad er så Lien? Det er en op til 66 m høj skrænt, der strækker sig
fra Slettestrand og 7 km mod øst.
For omkring 5000 år siden nåede havet helt ind til skrænten. Senere
har landet hævet sig, så der er blevet et stor fladt stykke nord for
skrænten. Det flade stykke kaldes Underlien, og det vil vi komme til at se.
Lien er gennemskåret af en række kløfter og dale og en af disse er
Fosdalen, som I skal gå i.
Lerup Kirke har også en historie:
Der udspringer en hellig kilde tæt ved kirken, Vor Frue Kilde. Den blev
førhen besøgt af syge den 8. september, på Jomfru Marias fødselsdag. I
middelalderen blev der holdt kildemarkeder, indtil præsten i 1585 klagede
over grov uskikkelighed, der forstyrrede kirken. Så blev markedet flyttet.
Siden 1893 har der været holdt national-kristelige grundlovsmøder den 5
juni i Fosdalen.

I Fosdalen

Foto: Ebba
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Vejlerne
Beskrivelse iflg. DOF:
Vejlerne dækker et område på 60 km2 og ligger nord for Limfjorden,
afgrænset af Lønnerup Fjord vestpå, Lund Fjord nordpå, og Bygholm
Vejle østpå. Omkring en tredjedel af området – knap 2000 ha - er dækket
af en sammenhængende, tæt rørskov, der er Skandinaviens største.
Op til 1870’erne bestod Vejlerne af to lavvandede arme af Limfjorden. I
forbindelse med landindvindingsprojekterne efter 1864 blev området
inddiget og drænet, men uden stor succes. Til sidst, i 1916, blev
pumperne standset og dræningen opgivet. Området blev efterhånden
forvandlet til en mosaik af rørskove, enge og lave brakvandssøer: et
paradis for fugle og dyr. Det blev udnyttet til græsning, høst af hø og
tagrør, erhvervsfiskeri og jagt. I 1958 blev området udnævnt til
naturreservat og i 1960 til Danmarks største naturvidenskabelige
forskningsreservat. I 1965 blev hovedvejen A11 ført over
Bygholmdæmningen. Samtidig byggedes en centralsluse, hvorved
vandniveauet i den østlige del af Vejlerne blev sænket. Som følge heraf
gik fuglelivet i denne del dramatisk tilbage.
I 1993 blev Vejlerne erhvervet af Aage V. Jensen Charity Foundation
(nu Aage V. Jensen Naturfond). Fonden arbejder på at bevare og, hvor
det er muligt, at forbedre dette enestående område ved
vandstandsregulering og afgræsning af engene. Der er bygget flere
fugleskjul og et naturcenter.

Nationalpark Thy
Thy startede for 4000 år siden et øhav, der så på grund af landhævninger
gjorde, at der kom sand og sandfygninger. Hele det klitlandskab, vi møder
i dag, er resultatet af disse landhævninger. Få steder i Europa findes så
store arealer med klithede - derfor blev landskabet i 2008 gjort til
Danmarks første nationalpark.
Hvad er så Nationalpark Thy? Det er et sammenhængende areal,
bestående af klithede, klitter, klitplantage og kalkskrænter.
Hvis vi starter fra havet, så er det hvide klitter, der dominerer.
De hvide klitter bliver længere inde i land til mere stabile klitformer i form
af den kalkholdige og frodige grønne klit og den grå klit med lav og
dværgbuske.
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Hvide klitter består jo af sand, og sand og megen vestenvind gjorde, at
thyboernes marker blev sandet til og dermed ødelagde afgrøderne og
også husene. Så enten måtte man gøre noget, eller også måtte man
flytte.
En lov i 1791 forlangte, at man skulle plante og så hjelme for at få styr på
sandfygningen. Alle thyboer skulle levere arbejdskraft gratis.
At plante hjelme hele tiden var et stort arbejde og var ikke helt så
effektivt, som man kunne ønske. Tanken var så at få lavet et læbælte af
store træer, der kunne tage saltet i havgusen og standse sandfygningen.
Der blev så lavet forsøg med at plante træer mellem 1816-1820. Det tog
sin tid at knække koden for hvilke træer, der kunne klare den salte,
sandede og blæsende natur - først i midten af 1800-tallet fandt man frem
til bjergfyr, der klarede at gro der. Senere plantede man andre trætyper
mellem bjergfyrrene, og det blev til hele klitplantager, som både beskytter
de bagved liggende marker, og som samtidig giver træ til thyboerne.
Siden er mange andre arter af nåletræer fra fjerne egne blevet plantet
mellem bjergfyrrene. Og det er nu en af nationalparkens målsætninger at
skabe mere artsrige skove med hjemmehørende, løvfældende træer og
en mere naturlig vandstand.
På Thy Nationalparks hjemmeside er der tv-udsendelser om den proces,
som det varmt kan anbefales at se.
Mellem klitter og klitplantager findes den såkaldte klithede, som er en
mosaik af tørre områder med store klitformationer, der er domineret af
Revling og Hedelyng. De planter blev tidligere brugt til flere ting bl.a. føde
til får. Thyboerne, der ikke flyttede, måtte ernære sig med flere ting,
landbrug og fiskeri. Vi kommer til at se klitheden ved Ålvand, hvor vi skal
gå ca. 1,5 km gennem Tvorup klitplantage ud til et fugletårn med fin
udsigt over klitheden. Måske er vi også heldige at se traner og tinksmede
fra det fugletårn.
I dag gør man meget for at holde klitheden, som den oprindelig var. Den
trues af tilgroning af bl.a. Rynket Rose og nåletræer. Derfor sørger man
for både afbrænding og afgræsning.
Så man kan sige, at Thy Nationalpark er et samspil mellem mennesker,
der skulle leve her, naturen og blæsten.
Ebba
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