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Foromtale: 

 

                                                                                                                                    Vestjylland, februar 2017 

Kære deltagere i Tour de Jylland II 

Her kommer så de endelige informationer om vores forestående tur. 

Turen foregår i 2 minibusser med Jens og Christian som chauffører.  

Vi starter søndag 30.april kl. 10.00 fra Aarhus Hovedbanegård – P-pladsen lige foran hovedindgangen. Vi 

holder der fra kl. 09.45, da vi kun må parkere i 15 min.    

I kan kontakte os på dagen således: Jens mobil: 22 82 11 75 og Christian mobil: 29 28 75 02  

Fra Århus kører vi ad den nye motorvej omkring Silkeborg mod Vestjylland, hvor vi først ser de store 

hedestrækninger omkring Vind (de gamle urfugleterræner ved Fuglsang bro og Lilleåen). Måske tager vi et 

vend forbi en grusgrav med ynglende stor hornugle. Vi har undervejs købt ind til frokost.   

Pomeransfugl står højt på listen, så allerede på førstedagen søger vi efter denne art. Der er flere gode 

steder i det vestjyske 

Vi fortsætter mod Skjern Enge, der på denne tid af året har rigtig meget at byde på, måske sølvhejre, 

skestork og mange gæs og svømmeænder. Den gule vipstjert er sikkert på plads i engene.  

Sidst på eftermiddagen fortsætter vi til Nymindegab ved den sydlige del af Ringkøbing fjord. Her skal vi bo 

på Nymindegab kro. -  http://nymindegabkro.dk 

http://nymindegabkro.dk/


Måske tager vi en aftentur til Værnengene eller en tur forbi Gammel Gab søerne. 

 Foto: Eva Foss Henriksen 

Mandag den 1. maj: 

Efter morgenmaden tager vi en tur på Værnengene – vadefugle, bl.a. stor kobbersneppe, ænder og gæs - 

inden vi kører sydpå med besøg ved Filsø, hvor der er chance for at opleve fyrremejse. Videre sydpå 

gennem marsken med stop ved Sneum Digesø, Gl. Hviding Engsø, Ballum Sluse, Ballum Enge m.fl. 

(sorthovedet måge, hedehøg, blåhals). 

Højt prioriteret er et par timer ved Vidå-slusen i en periode op mod højvande, hvor store flokke af 

vadefugle klumper sig sammen i slikgårdene. Her kan vi på tæt hold se mange arter af vadefugle i den 

smukkeste yngledragt. Vi vælger det bedste tidspunkt i de dage, vi er i området.  

Sidst på eftermiddagen når vi vores overnatningssted – Løgumkloster Refugium – hvor vi skal bo i to 

nætter.  http://loegumkloster-refugium.dk 

Vi bor nu kun 4 km fra Draved Skov og Kongens Mose og 25 km fra Magisterkogen ved Møllehus. Det giver 

muligheder for perfekte morgen- og aftenture til de tre lokaliteter. Sammen aftaler vi, hvornår og hvilke 

dage det skal være. 

Draved Skov: Danmarks fineste ’urskov’ med fire arter spætter og med et kor af fuglestemmer. 

Magisterkogen: En tur – morgen eller aften - på diget fra Møllehus i retning mod Rudbøl sø langs Vidåen er 

en stor oplevelse med mulighed for sortterne, blåhals, savisanger og græshoppesanger m.m.   

 

Foto: Eva Foss Henriksen 

 

Tirsdag 2. maj: 

http://loegumkloster-refugium.dk/


I dag kører vi til Rømø – i hjertet af Nationalpark Vadehavet - hvor især Lakolk området og Rømø 

Sønderland skal udforskes. Vi leder efter de sjældne hvidbrystede præstekraver og de elegante 

dværgterner, men også andre rastende vadefugle og forbi-trækkende ænder ved havet.  

På hjemturen besøger vi Sølsted Mose – en af Fugleværnsfonden fineste lokaliteter - der på seneste er 

blevet mere våd og fuglevenlig, efter et større EU-Life projekt er gennemført. 

Tilbage ved Refugiet sidst på eftermiddagen. Måske går I selv på opdagelse i den smukke, gamle by med 

klosterkirken, hvor der hver dag er aftensang kl. 17.30. 

Efter middagen tager vi måske en aftentur.    

 

 

Onsdag 3. maj: 

Måske starter dagen med en tur i skoven før morgenmaden. Ellers skal vi bevæge os langsomt østover med 

besøg ved Grøngård, hvor der er en chance for at opleve turteldue – (en art i voldsom tilbagegang, som vi 

også kan have set en af de andre dage, hvis vi er heldige) – videre til storkeparret i Smedager, herefter 

Frøslev mose med sortstrubet bynkefugl. Om eftermiddagen går vi tur i Gråsten Slotspark og fortsætter til 

Hostrup sø. 

Vores overnatningssted er Christie’s Sdr. Hostrup Kro   http://christies.dk 

Torsdag 4. maj: 

Efter morgenmaden kører vi nordpå og besøger en række sydøstjyske lokaliteter: Slivsø, Pamhule skov og 

Hindemade vest for Haderslev og Klosterkær ved Vejle. 

På et passende tidspunkt kører vi mod Aarhus, hvor vi siger farvel til hinanden ved Hovedbanegården ca. 

16.30.  

Vi håber, at Hovedbanegården i Århus ligger godt som start- og slutsted. Banegården ligger også meget tæt 

ved Århus rutebilstation.  Afstand 400 meter – ca. 5. min til fods. 

Da vi skal gå ture i skov og på dige tidlig morgen og sen aften, anbefaler vi, at I medbringer vandtæt fodtøj 

(vandrestøvler).  

Der er ikke uanet plads til bagage i de to minibusser, så pak gerne i bløde tasker/kufferter og begræns jer til 

det nødvendige. Vi tager 2 teleskoper med. Måske vil enkelte af jer have jeres eget teleskop med.  

Skriv eller ring, hvis I mangler yderligere oplysninger eller hjælp til noget. 

Vi glæder os rigtig meget til turen. 

De bedste hilsner 

Jens og Christian  

  

 

http://christies.dk/


 

Rute og lokaliteter:   

Aarhus – Ørnhøj – Vind – Sdr Vosborg Hede – Ulfborg – Pallisbjerg Enge – Vest Stadil Fjord – 

Ringkøbing – Skjern Enge – Nymindegab – Værnengene – Nr. Nebel – Filsø –   Sneum Digesø – Ribe 

– Hviding Engsø – Løgumkloster – Draved Skov – Møllehus (Vidå, Magisterkog) – Nørresø – Rømø – 

Sølsted Mose – Solvig Voldsted – Smedager – Hostrup Sø – Sdr. Hostrup – Gråsten Slotspark – 

Tørning Mølle – Kongens Kær – Vejle – Aarhus. 

I alt 976 km 

 

Deltagere:   

René Jacobsen, Helle Herstad, Jørgen Bjerring, Marianne og Knud Niss, Gunhild Justesen, Jens 

Lund Hansen, Kirsten Heering, Henrik Hald Nørgaard, Bodil Andreasen, Peter Grünbaum, Svitlana 

Tkach, Elisabeth Glar, Hans Chr. Kromann 

Turledere: Christian Hjorth og Jens Ballegaard 

 

 

Turrapport: 

Søndag 30.april: 

Vi mødtes planmæssigt på Aarhus Banegård. Alle deltagere var klar i bilerne før kl. 10. Hurtigt ud 

af byen og første stop ved købmanden i Ørnhøj, hvor der kunne provianteres til frokost. Et kort 

ophold med udsigt over Vind Hede, hvor Christian fortalte om Urfuglens skæbne. Frokost ved 

Fuglsang Bro, hvor de første sangere kunne høres, og enkelte fik en lyd og et glimt af Isfugl. Turen 

fortsatte mod Sdr. Vosborg Hede. Undervejs Misteldrossel, Ravn og Stor Flagspætte. På en ca. 3,7 

km lang gåtur i hede og indsande  så vi Sortstrubet Bynkefugl, Skovpiber og Gærdesanger. Løv- og 

Gransanger hørtes mange steder. På stien så vi den specielle Mariehøne-edderkop. Ude i ådalen 

spadserede to Traner rundt.  



 

                                                                                                                                               Foto: Svitlana Tkach                                                                   

                            

                                                                                                                                                                               Foto: Jørgen Bjerring 

 

Nu gjaldt det én af turens target-arter: Pomeransfugl! Vi kørte ad småveje ud til Pallisbjerg Enge, 

hvor der tidligere på dagen var meldt om otte af disse smukke vadefugle. Gunhild var den første, 

der spottede dem på en bar mark. Store glæde over denne vestjyske specialitet.  



                 

                                                                                                                                                                          Foto: Svitlana Tkach                                                                   

Ved ”Okkerbassinerne” i nordenden af Vest Stadil Fjord-området så vi yderligere to 

Pomeransfugle på lang afstand og langs vejen tre Stenpikkere og tre fine Tornirisker. 

Videre over Ringkøbing mod Skjern Enge. Nogle fik en lille lur i bilen. Man havde jo været tidligt 

oppe. Skjern Enge var lidt fugletom. Vi fandt ikke flere Pomeransfugle her. Men glæde over den 

første Bomlærke, meget fotogen i busk helt tæt ved vejen. En Spurvehøg fløj rundt med bytte og 

lidt senere et drama, da en Musvåge med besvær fløj af sted med en nyligt fanget Vibe, der stadig 

var levende.  

En sviptur over Skaven Strand gav fine 10 Småspover på fotohold. Over Høje Sande fløj fem 

Skestorke rundt, og en fin Rørhøg han svævede over tagrørene.  

Vi nåede Nymindegab Kro kl. 18.35. Der var spisning ret hurtigt med en fin menu med i alt 4 

retter, når man talte to små appetitvækkere med.  

Forret var Jordskokkesuppe med terrin af svinekæber. 
Hovedret bestod af oksefilet med variation af selleri. 

Restauranten havde en fin udsigt til klitter og solnedgang. Efter middagen samledes vi og 

gennemgik artslisten og morgendagens program. Gættelegen med antal arter på hele turen: 

Laveste gæt 117 arter og højeste 154 arter. Dagens udbytte var i alt 60 arter. 

Dagens Fugl: Pomeransfugl.  

 

Mandag 1. maj: 

Enkelte deltagere gik før morgenmaden en lille tur denne flotte dag. Der blæste dog en kold frisk 

blæst fra øst. En vindtype og –retning, vi bøvlede med på hele resten af turen!! Husrødstjert holdt 



til omkring hotellet og fra vinduet i restauranten fik vi flere nye arter på listen: Toppet 

lappedykker, Tinksmed, Mudderklire, Skarv. Fin morgenmad med tilbud om en gratis snaps.  

Af sted mod Værnengene, hvor de mange stop gav mange fugle tæt på bilen. Stor Kobbersneppe, 

Brushane og Havørn blev hurtigt spottet. Store flokke af Bramgæs imponerede. Endvidere Hjejle, 

Rødben og Gul Vipstjert. 

                                

                                                                                                   Foto: Jørgen Bjerring 

Indkøb i Superbrugsen i Nr. Nebel og videre til sydvestenden af Filsø, hvor vi slæbte de indkøbte 

madvarer med ud i Pederholms-tårnet. Det tog en del tid at komme til tårnet, da skoven vrimlede 

med småfugle: Rødstjert sang, Broget Fluesnapper - en fin han - Fuglekonge og Sortmejse. Helle 

og Gunhild var vore skarpe ører og øjne her i skoven.  

Vi nåede dog ud i det forblæste tårn eller rettere fugleskjul, hvor der var læ til frokosten. 

Frokosten blev dog afbrudt af en overflyvende Havørn og en Fiskeørn samt af 2 super fine 

Fyrremejser på tæt hold. Synd for Henrik, der gik glip at denne for ham nye art. Han var gået på lyt 

i skoven! Også Hjejler på markerne i det fjerne og to Fjordterner på en af de kunstige øer i søen 

blev set.  

                                         

                                                                                                    Foto: Svitlana Tkach 



 

                         

                                                                                                                              Foto: Svitlana Tkach 

På vej tilbage til bilerne stadig mange fugle. Skovsangeren blev både set fint og hørt synge med sin 

smukke trille, og Lille Korsnæb, Lille Gråsisken kom også på listen. Jens skulle absolut vise en 

sindrig tilvirket fuglekasse, hvilket resulterede i, at en sortmejserede led en smule overlast.  

Ude på den åbne hede så vi en stor Hugorm, der lå og solede sig.  

Videre mod Sneum Digesø. I det underlige militærområde med de forladte gårde så vi ca. 40 

Kronhjorte – Stedet hedder Grærup Langsø. 

Ved Sneum Digesø kunne vi med hjælp fra bilerne få en smule læ ved P-pladsen. Besøget ved søen 

blev et andet af dagens højdepunkter.  

Helle opdagede straks de sorte terner mellem de mange hvide fugle, der lå på eller fløj over søen 

ganske tæt på tilskuerne.  Vi kunne nyde 15 fine,  gamle Dværgmåger og enkelte ungfugle på tæt 

hold og med tre Sortterner iblandt. Senere fandt vi to Sorthovedet Måge, hvoraf den ene lå på 

vandet. En stjernestund med Dværgmåger, Sortterner og Sorthovedet måger nærmest i samme 

kikkertfelt.  

Mange andre arter på denne gode lokalitet, bl.a. Klyde, Pibeand, Skeand. Fra diget kunne vi se 

udover Vadehavet, men den stærke østenvind blæste vandet langt ud, og dermed forblev fuglene 

langt ude, da de gerne følger vandkanten og tidevandet. 

Vi kørte over Ribe og ud i marskengene til Hviding Engsø, der er en fin lokalitet, men den stærke 

østenvind lagde igen en dæmper på fuglene. Vi besluttede nu at køre til Løgumkloster Refugium, 

der var stedet for de næste 2 overnatninger. Refugiet er et højskolepræget sted, hvor vi synger et 

lille vers før aftensmaden, med tag-selv bord og egen afrydning af tallerkener. Fin, veltillavet 



middag med lammefrikadeller, rullesteg og lækre salater. Vi fik aftenkaffe i biblioteket, hvor 

dagens fugleliste blev opdateret til 100 arter. 

                                      

                                                                                                                                                     Foto: Helle Herstad 

En aftentur i den smukke og urskovsprægede Draved Skov gav Spætmejse og Korttået Træløber. 

Ikke alle kom forbi et meget sumpet sted på stien. 

Dagens fugl: Dværgmåge. Andre forslag: Stor Kobbersneppe, Sortterne, Fiskeørn, Fyrremejse. 

 

Tirsdag 2. maj: 

Tidligt op til sol og strid blæst fra øst! 05.30 kørte vi til Vidåen (P-pladsen Lægan ved 

Magisterkogen), hvor vi ville gå en tur på diget ud langs åen. Blåhals var et af målene. Det var en 

kold og blæsende morgen og Blåhalsene trykkede sig. Vi hørte svagt kun 1 – 2 stk., selv om en 

anden fuglemand tidligere på morgenen havde set /hørt 13!! 

Vi hørte og enkelte så Græshoppesanger, Sivsanger var meget talrig og iørefaldende, og 

Sortterner fløj frem og tilbage over åen. 

Hjem til morgenkaffe og fin morgenmad. Kl. 09.15 afgang til Rømø. Vi gjorde holdt på Rømø-

dæmningen, hvor tidevandet var os en smule nådigt. Her fik vi i læ af bilerne set vadefugle på 

rimeligt hold: Stenvender, Hvidklire, Lille Kobbersneppe, Alm. Ryle, Rødben, Strandskade, 

Strandhjejle. En flok Knortegæs rastede tæt  på. 

Pludselig kom en Lærkefalk strygende forbi os på tæt hold. Det gik stærk, men alle nåede at se den 

smukke falk. 

Næste stop var Sønderstrand ud for Havsande på den sydlige del af Rømø. Her skulle vi gerne 

finde Hvidbrystet Præstekrave, som kun yngler her og på Fanø. Vi kom dog ikke til at gå langt, før 

vi spottede de små fugle på den store sandflade. 7 Hvidbrystet Præstekrave i flok med Stor 

Præstekrave og Alm. Ryle. 



                         

                                                                                                                                                                             Foto: Jørgen Bjerring 

Turledelsen foreslog, at vi gik til havet, hvor der var chancer for dværgterner mm. Det blev 

deltagernes manddomsprøve, da der var 2,8 km hver vej. Dværgternen var der. Mindst 3 fugle 

blev set. Splitterne, Havterne, Sortand og Sandløber kom ligeledes på listen. 2 Hulduer - opdaget 

af Jens Lund - fløj forbi derude midt i intetheden.                                                                             

Hjemturen i strid modvind og en barsk oplevelse over den flade, faste strand uden læ af nogen art. 

Godt gået! 

 

                                                                                                                                                                                                   Foto: Peter Grünbaum  

 



 

                                                                                                                                                                                     Foto: Peter Grünbaum 

 

Ved bilerne fløj en Havørn over! 

Frokost på en østvendt, forblæst p-plads med borde og bænke i udkanten af en fyrreskov. Stedet 

er ideelt ved vestenvind og ligger mellem Havneby og dæmningen til fastlandet. Hurtig frokost og 

hurtigt videre over Ballum Enge mod Nørresø ved Tønder. Her er ofte Hedehøg, men de snød os, 

måske ikke ankommet fra vinterkvarteret. Ved Nørresø var der faktisk mange fugle, men den 

hårde vind gjorde det vanskeligt. Dog fandt vi Lille præstekrave, mange Tinksmede og Hvidklirer, 

og både Spidsand og Atlingand. 

Kaffepause i Draved Skov, inden ankomst til Løgumkloster. Her var lidt tid til afslapning. Nogle gik 

til aftensalmesang i den flotte kirke. Aftensmaden stod på laks og kyllingegryde med diverse 

tilbehør. Igen kaffe i biblioteket, hvor listen nåede op på 124 arter, og hvor nogle af deltagerne 

indså, at de havde gættet for lavt på artsantallet. Herefter mulighed for at gå tidligt til ro efter en 

lang dag. Vi aftalte at stå tidligt op og give blåhalsene ved Magisterkogen en ny chance.  

Dagens fugl: Hvidbrystet Præstekrave. Andre forslag: Lærkefalk, Strandhjejle. 

 

Onsdag 3. maj: 

Op 04.30 eller tidligere. Vi kørte igen til diget ved Lægan kl. 05.00.  Knap så megen blæst, men 

fuglestemmerne ikke bedre end dagen før. Vi hørte en enkelt Blåhals ret dårligt.  

Græshoppesanger igen 2-3 steder, 21 Sortterner og to  Svaleklirer. En Stor Skallesluger fløj forbi. 

En gentagelse af Nørresø gav intet nyt ud over en stor flok Tinksmede. 



På tilbageturen gjorde vi holdt ved Hostrup kirke nord for Jegsing, hvor der var set Turteldue. Det 

lykkedes os ikke at se den. 

Hjem til morgenmad og afrejse fra dette glimrende sted. Refugiet er ikke et højmoderne hotel 

med TV og telefon på værelserne, men et rart sted med flinke ansatte, super aftensmad og gode 

madpakker. Refugiet ligger smukt i Løgumkloster tæt op ad klosterkirken.  

Sølsted Mose, som ejes af Fugleværnsfonden, var vores næste mål. Her var en smule læ. 

Løvsanger, Gransanger og Skovpiber sang flittigt. Pludselig strøg en Vandrefalk over. Flere gange 

så vi overflyvende Traner mod den blå himmel. Et fantastisk syn hver gang. Med udsigt fra en af de 

anlagte gangbroer i mosen gav et par Rørhøge opvisning. Her snurrede Svitlanas, Peters og 

Jørgens kameraer som maskingeværer.  Her hørte vi også årets og turens eneste Rørsanger. En 

sommerfugl kunne ikke helt bestemmes. En gravid(?) Hugorm lå i grøftekanten. 

 

                                                                                                                                                     Foto: Svitlana Tkach 

                        

 

 

Nu gik turen mod øst. Vi fandt en solrig plet ved Solvig Voldsted. Her tog vi hul på madpakkerne. 

Men vi blev hurtigt afbrudt at råbet ”Blåhals”. Kun Helle og Jørgen nåede dog at se den, og selv 

om vi sad længe i læ og sol og stirrede, kom Blåhalsen ikke til syne igen. Der var andet at se på 



dette fine, lille sted med eng, vandløb og skov: Bynkefugl, Huldue, Korttået Træløber og langs 

skovkanten Aurora-sommerfugle. Det betaler sig at dvæle og give naturen tid til at falde til ro. 

Danmark eneste, ægte par Hvid Stork bor i den lille by Smedager. Og det tog ikke lang tid at finde 

fuglene. Hunnen lå på rede, og hannen spankulerede rundt på en mark og ved en gårdsplads tæt 

på vejen.  

            

                                                                                                                  Foto: Jens Ballegaard 

                        

                                                                                                                                               Foto: Jørgen Bjerring 

 

Efter det flade vestlige Sønderjylland kom vi nu til den bakkede del, hvor vi gjorde holdt ved 

Hostrup Sø. Et lille eftermiddagskig ved søen gav ikke det store, men dagens eneste Havørn 

kredsede her. 



Tæt ved søen ligger Christie´s, Sdr Hostrup Kro. Her blev de fleste indkvarteret i små, fine hytter, 

og der var tid til afslapning inden aftensmaden på kroen. Svitlana gik en tur selv og kom tilbage 

med fine billede af Rød Glente, som desværre ikke kom på listen, da reglen om mindst 2 

observatører gælder. 

Aftensmaden var to udsøgte gourmetretter. Jørgen holdt en takketale til turlederne og overrakte 

en dejlig vingave. DOF Travel gav rødvin til maden. 

Der blev ikke ført liste, da alle var trætte efter endnu en lang dag. Men artstallet var nu på 131 

arter. 

Dagens fugl blev besluttet på sidste dagen af en mindre gruppe deltagere: Rørhøg. 

 

Torsdag 4. maj: 

Den sidste morgen stod vi op til mere normal tid og til et flot morgenbord kl. 07.30. Også her var 

der gratis snaps, hvis man ønskede det.  

Første mål var slotsparken i Gråsten. I søen var der lidt overraskende Toppet Skallesluger sammen 

med Stor Skallesluger. Alle tre svalearter søgte føde over vandspejlet. En enkelt Hvinand rastede. I 

en nærliggende, lille sø lå en Taffeland. Parken bød på Kernebider, Halemejse, Stor Flagspætte og 

Spætmejse. 

                           

                                                                                                                            Foto: Svitlana Tkach 

 

Frokostindkøb i Gråsten Brugs og derefter nordpå ad motorvejen til Tørning Mølle nær Haderslev. 

Stedet ligger i udkanten af Pamhule skov i en frodig dal med sø, bæk og park og et gammelt 

møllehus. Her fik alle set en flot Bjergvipstjert, der sad til skue på gelænderet. Vi spiste vores 

frokost i parken blandt gamle træer, hvoraf det ældste, en ægte kastanje, er fra år 1800.  

På vejen nordpå blev der endelig fra bil 2 spottet en Rød Glente ved motorvejen. 



Sidste stop med fugle var Kongens Kær ved Vejle. Det fine udsigtstårn ligger lige ved 

parkeringspladsen syd for det genskabte kær. Herfra så vi straks Sorthalset Lappedykker. På 

anlagte øer er der Hættemågekolonier. Vi gik en lille tur langs søen. Et sted var der læ (privat 

indkørsel fik vi læst og påskrevet), og herfra kunne vi se Tinksmed, Lille Præstekrave og 

Mudderklire, Skeand, Krikand, høre Vandrikse, og Henrik fandt sidste art til listen: 

Dobbeltbekkasin, som kunne ses i teleskopet, gående på mudderfladen. 

Ved bilerne afsluttede vi turen med opgørelse af artslisten. 141 arter set og/eller hørt. Marianne 

og Knud vandt, idet de begge uafhængig af hinanden havde gættet 144. Knud overrakte generøst 

sin gave til Gunhild, der i lang tid stod som vinder.  

4 deltagere blev sat af på Vejle Station. Resten i Aarhus lidt før kl. 16. 

Dagens fugl: Sorthalset Lappedykker 

 

Tak for et på alle måder og i alle situationer hyggeligt samvær. I udgjorde et sejt, positivt og 

muntert hold, som man blev glad af at være i selskab med i de fem dage.  

Christian og Jens 

 

 

                                                                                                                I Draved Skov. Foto. Christian Hjorth 

 

Artsliste næste side: 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


