
19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. 

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 

Vi samledes ved Aldi i Allingåbro hvor 9 deltagere var mødt op trods nattens snefald og kulde. Her var der 

lige en Tårnfalk der gav lidt opvisning og musede tæt på os. Herfra kørte vi i samlet trop up på 

Hollandsbjerg Holme, hvor vi snart spottede den første flok Sangsvaner. Vel ude af bilerne og med 

teleskoperne oppe viste det sig at der desuden var en del Grågæs, nogle Canadagæs, lidt Knopsvaner og 

Pibeænder. Desuden lå der også på den anden side af vejen en større flok Sangsvaner.  Endelig så vi her 

også en Rød Glente. 

 

Sangsvaner, Canadagæs, Grågæs og Pibeænder på Hollandsbjerg Holme. Foto: Else Oltmann 

Vi kørte nu videre ud ad vejen til det lille udsigtstårn ude ved kanten af Randers Fjord, og fik der et godt 

udsyn over engene. Vi så 5 Rådyr, flere Pibeænder, en flok Grågæs og på fjorden Hvinænder og adskillige 

Skarver. Desuden var der flere gange to Blå Kærhøge, en han og en hun, som fløj lavt over rørskoven.  

Senere kom hannen ganske tæt på da den fløj ud langs fjorden. 

I tagrørene så vi min. 4 Skægmejser der boltrede sig og en lille Rødhals dukkede op som for at se hvad det 

var for nogle underlige skabninger der var ankommet.  

 

Ankommet til udsigtstårnet. Foto: Else Oltmann 



 

Fotos: Else Oltmann 

 

 

 



 

                  En nysgerrig Rødhals ved udsigtstårnet. Foto: Else Oltmann 

 

Fra Hollandsbjerg Holme gik turen videre til Voer, med et blik ud over Randers Fjord 

På vandet lå der adskillige Hvinænder og Store Skalleslugere og 4 Lille Lappedykkere var der også. Desuden 

mange Skarver og igen var der Blå Kærhøg, sandsynligvis en af de samme fugle som vi havde set ved 

Hollandsbjerg Holme. 

Godt kolde var det nu blevet tid til frokost, og heldigvis var Kyst- og Fjordcentret i Voer så venlige at give os 

lov til at spise i deres opvarmede værkstedslokale med borde og stole, så her var god mulighed for at 

indtage vores medbragte madpakker og kaffe, og samtidig få varmen. 

 

 

Ved Voer. Foto: Else Oltmann 



 

 

Skibe og Skalleslugere ved Voer. Fotos: Else Oltmann 

 

 

Stor Skallesluger hun ved Voer. Foto: Else Oltmann 



 

Frokost i Kyst- og Fjordcentret, Voer. Foto: Else Oltmann 

Med frokosten veloverstået kørte vi nu videre til Udbyhøj Syd ved færgelejet, hvor vi så Spidsænder, 

masser af Ederfugle, flere Hvinænder, nogle Sangsvaner, en musvåge, som havde travl med at fortære et 

eller andet bytte, og endelig dukkede en Havørn op. 

Som sidste stop på turen kørte ved ud til kysten lige syd for Udbyhøj. Her blev det til en enkelt Storspove, 3 

Alm. Ryle, et par Canadagæs, og en flok Strandskader der kom trækkende forbi, vel med i alt 150 fugle, og 

også her dukkede Havørnen op og gav en rigtig flot opvisning som en vellykket afslutning på turen. 

Tak til Else Oltmann, som velvilligt har stillet alle fotos til rådighed. 

Ole Jensen 

 

Pibeænder ved Udbyhøj Syd. Foto: Else Oltmann 



 

Havørn ved Udbyhøj. Foto: Else Oltmann 

17. februar 2016 - Gråkragetur til Årslev Engsø 

De 12 deltagere mødtes på Parkeringspladsen ved Byleddet/Søskovvej, Brabrand kl. 13.00. Desværre var 

søen isdækket og tilsyneladende stort set fugletom. Der lå dog lidt Grågæs på engene ovre ved Brabrand 

Sø. 

I samlet flok gik vi ud ad stien langs nordsiden af Årslev Engsø, og snart vist de første Troldænder sig ved 

søen udløb i Århus Å. 

Videre gik det mod fugletårnet, og undervejs så vi da også lidt Sangsvaner der stod på isen. 

Sangsvaner på isen. Foto: Else Oltmann 

Ved fugletårnet så vi bl.a. Lille Skallesluger, Stor Skallesluger, Hvinænder, Troldænder, Taffeland og Pibeand 

samt Grågæs, Svartbag, Stormmåge, Sølvmåge, Gråkrage, Allike. 

Fra tårnet gik vi videre ud til Lyngbygård Ås indløb og så undervejs bl.a. Tårnfalk og Musvåge. 

Generelt en tur uden de mange arter, men på tilbagevejen fik vi da også lige set 6 rådyr der stod inde på en 

mark. 



 

Lille Skallesluger. Foto: Else Oltmann 

 

Gråkrager. Foto: Else Oltmann 

Fra tårnet gik vi videre ud til Lyngbygård Ås indløb og så undervejs bl.a. Tårnfalk og Musvåge. 

Generelt en tur uden de mange arter, men på tilbagevejen fik vi da også lige set 6 rådyr der stod inde på en 

mark. 

 

9. marts 2016 - Gråkragetur til Klostermølle, Klosterkær og Mossø 

16 deltagere mødtes på parkeringspladsen ved Klostermølle 10.00 og gik herfra ned til fugletårnet i 

Tørreladen. 

 Fotos: Else Oltmann 



Allerede på parkeringspladsen hørte vi dog Stor Flagspætte og Sortspætte og fik også lige et meget kort 

glimt af sidstnævnte. 

Fra området ved tørreladen så vi Dobbeltbekkasin, Krikænder, Gravænder, Træløber og enkelte fik også lille 

et blåt blink fra en Isfugl. Fra bredden af Mossø Lille og Stor Skallesluger, Troldænder, Hvinænder, Blishøns, 

Fiskehejrer og Toppede Lappedykkere. 

 

Foto: Else Oltmann 

Fra området ved tørreladen fortsatte vi ad stien langs Gudenåen ud mod Klosterkær. Ved Klostermølle var 

vi dog lige så heldige at se to Store Flagspætter side i et træ ved gården. 

 

Foto: Else Oltmann 

På turen mod Klosterkær blev det til Sumpmejse, Halemejse og Grønirisk, men desværre udeblev den Lille 

Flagspætte der havde været i området i de foregående par uger, men til gengæld fik vi igen et glimt af 

Sortspætten.  

 

Gråkrager ved Klosterkær. Foto: Else Oltmann 



Ved Klosterkær havde igen et godt udsyn over engene med Viber, Knopsvaner, m.m., men også her blev vi 

lidt snydt idet der gennem nogen tid havde været Sølvhejre i området. Desværre havde kommunens folk 

besluttet at der netop denne dag skulle være opmåling af engene, så Sølvhejren var naturligvis ikke at se.   

Det var nu ved at være tid til frokost og vi gik derfor retur til bilerne og kørte i samlet flok op til Lone og Lars 

Erdmann, som havde tilbudt at vi kunne spise vores madpakker i deres stue med en storslået udsigt over 

Mossø. 

 

Frokost hos Lars Erdmann. Fotos: Else Oltmann 

Efter frokosten vist Lars rundt i området og vi nåede herunder også en tur ned til bredden af Mossø 

 

Foto: Else Oltmann 

11. april 2016 - Gråkragetur til Vilsted Sø 

Så blev det Vilsted Søs tur til at have besøg af Gråkragerne. Kl. 10.00 mødtes de 16 deltagere på 

Parkeringspladsen ved Sjørupvej. 

 Samling på Parkeringspladsen. Foto: Else Oltmann 



Et par deltagere var dog blevet snydt af GPS'en og endte på den forkerte side af søen. Heldigvis er der jo for 

ca. 1 1/2 år siden opført en gang- og cykelbro netop på dette sted, så snart var alle forenede, og vi gik en 

tur ned for at prøve det flotte fugletårn, hvorfra der var udsyn til en rugende Grågås.

 

Fugletårnet. Foto: Flemming Larsen   Rugende Grågås. Foto. Else Oltmann 

Ved bredden af søen lå der store flokke af Bramgæs og Kortnæbbede Gæs, og på søen lå Grågæs, 

Taffelænder, Troldænder, Hvinænder, Pibeænder, Skeænder, Gravænder, Krikænder, nogle Spidsænder og 

nogle Knarænder. 

   

Kortnæbbede Gæs. Foto: Flemming Larsen 

Enkelte så også rørhøgen svæve over noget rørskov på den anden side søen, og Knopsvanerne havde travlt 

med at blive flere, medens ræven luskede rundt bag nogle af Bramgæssene. 

 

Bramgæs og Ræv. Foto: Flemming Larsen Knopsvaner. Foto: Else Oltmann 



Broen skulle naturligvis også afprøves, så vi gik en tur over på den anden side og tilbage, dog uden at det 

ændrede meget på oplevelsen af søen. 

Vi kørte nu videre til P-pladsen ved den sydlige ende af søen for at indtage vores frokost. Heldigvis var der 

her lidt mere læ for den lidt kolde vind, der ellers stod ind over området. Et par deltagere var gået lidt i 

forvejen, og var så heldige at observere en Fiskeørn, den måtte vi andre så drømme om ville vendte tilbage. 

Det skete dog ikke, men til gengæld så vi Sorthalset Lappedykker og 3 Lille Skallesluger, 1 han og 2 hunner.

 

Frokost. Foto: Else Oltmann 

Efter veloverstået frokost gik vi tilbage til bilerne og kørte mod sidste stop på turen. Dette var P-pladsen 

oppe ved Ranum, som det dog voldte lidt problemer at finde. Efter en tur nede ved nordsiden af gang- og 

cykelbroen, lykkedes det dog endelig alle at finde det rigtige sted. Vi gik en tur ud gennem lidt rørskov, og 

kom igen ned til søen. Dette gav dog ikke meget nyt, men på tilbagevejen var vi så heldige at en Skægmejse 

hoppede rundt i rørene, og sad meget flok og fotogent i toppen af nogle rør, så alle kunne få en godt 

indtryk af den. en rigtig god afslutning på turen. 

 

Skægmejse. Foto: Flemming Larsen 

 



10. maj 2016 -  Gråkragetur til Kongens Kær ved Vejle 

6 deltagere mødtes på P-pladsen ved Ribe Landevej i Vejle kl. 10.00.  

Kongens Kær er ligesom Egå Engsø, Årslev Engsø og engene ved Gudenåen ved Randers et område, som er 

sat under vand, og som har tiltrukket en stor mængde af forskellige fugle.  

Vi startede turen med en gå ad stien østpå langs søen og så snart Taffeland, Troldand, Sorthalset 

Lappedykker, Toppet Lappedykker, Halemejse, Tornsanger med mere. 

 

Sorthalset Lappedykker. Foto: Flemming Larsen 

For enden af stien nåede vi fugletårnet med et godt overblik over Mågeøen, og inden længe havde vi også 

spottet den Sorthovede Måge blandt alle Hættemågerne. 

 

Gråkrager ved det østlige fugletårn. Foto: Flemming Larsen og Ole Jensen. 



 

Sorthovedet Måge. Foto: Flemming Larsen 

Herfra gik det tilbage til bilerne og vores frokost, som blev nydt ved Bord-bænkesættene ved 

parkeringspladsen og den flotte udsigtsplatform. 

Efter frokosten var det så blevet tid til en tur rundt langs den vestlige kant af søen, som bød på Hvidklire, 

Rødben, Tinksmed, Mudderklire, Stor Præstekrave, Rød Glente, Bramgås, Gøg og Nattergal.  

Vel ude ved broen over Vejle Å var det tid at vende om, og gå tilbage til bilerne efter at have kunnet notere 

39 forskellige arter. 

 

Onsdag 17. august: Gråkragetur til Mols og Helgenæs 

Denne gang var mødestedet P-Pladsen ved Kalø Slotsruin. Her samledes de 14 deltagere kl. 10.00 i det 

flotteste vejr med solskin og høje temperaturer.  

Fra P-Pladsen gik vi i samlet trop gik en tur ud på halvøen ved Slotsruinen. Her strøg hurtigt en Splitterne 

over hovederne på os, og i vandkanten gik et par Hvidklirer, nogle Almindelige Ryler og 4 Hjejler.  Desuden 

blev mindst en Stenpikker observeret stående på en sten. Længere ude lå der 7 Canadagæs på engen, 1 

Ederfugl på vandet, og i noget buskads sad der en Rødrygget Tornskade.  



 

Foto: Else Oltmann 

På vej tilbage til bilerne blev flere vadefugle set bl.a. nogle Viber, 1 Strandskade, 1 Mudderklire og 4 

Rødben. Desuden blev et par Tornirisker noteret. 

Fra Kalø gik turen videre via Vrinners, Knebel Vig og Begtrup Vig til Vænge Sø. Undervejs gjorde vi stop flere 

steder langs vandet, dog uden de store fugleoplevelser. Der var også tid til et stop ved Knebelbro Havn, 

hvor frokosten blev indtaget i selskab med en del Gråspurve. 

Ved Vænge Sø var vegetationen desværre på dette tidspunkt ret høj, og besværliggjorde derfor udsynet til 

søen en del. Det blev alligevel til en del fugle. Vel 200 Grågæs, 1 Dobbelt Bekkasin, en hel del Lille 

Lappedykkere, Hvidklirer, Troldænder, Blishøns, Gråænder, 1 Spurvehøg, 4 Canadagæs, 1 juv. Gråstrubet 

Lappedykker, og ikke mindst endnu en Rødrygget Tornskade som sad meget flot i et træ og lod sig beskue 

relativt tæt på. 

 

Rødrygget Tornskade  Foto: Else Oltmann 



Fra Vænge Sø fortsatte vi videre sydpå på Helgenæs med Sletterhage som mål. Her havde vi stor glæde af 

den issælger der havde valgt P-Pladsen ved fyret til at stille sin vogn op på. Efter at de fleste af os havde 

benyttet denne mulighed for en afkøling fortsatte vi til fods rundt langs stranden, gennem 

sommerhusområdet og tilbage til bilerne, hvor vi afsluttede turen.  

 

Torsdag 15. september: Gråkragetur til Nordøstdjursland 

De 16 deltagere mødtes denne dag på P-Pladsen ved Kattegatcentret. Herfra gik turen ud til Pollerrev ved 

Grenå Strand. Endnu engang var vejret særdeles flot og temperaturen høj for årstiden. Der var derfor 

væsentlig flere strandgæster ved revet end der var fugle, og efter et hurtigt kik satte vi næsen videre mod 

Fornæs. 

Ved Fornæs gik vi nordpå langs stranden, hvor det blev til 7 Splitterner, ca. 30 Ederfugle og ligeså mange 

Almindelige Ryler. En enkelt Brushøne var der også, foruden Hvide Vipstjerter, Engpiber, Tornirisk, Tårnfalk 

og i vandet udfor, nogle Marsvin. 

Næste stop var Sangstrup og Karlby Klint hvor alt hvad det kunne blive til var en del Ederfugle på vandet, 3 

Sortænder og nogle Sæler. 

Sidste stop på turen var Bønnerup Havn og Strand, hvor vi startede med et blik ud over stranden vest for 

havnen. Her stod en del Viber, 7 Rødben, 6 Lille Kobbersneppe og 6 Strandskader, men ellers var området 

præget af det flotte vejr, med deraf følgende strandgæster. Sidste udsigtspunkt blev østover fra havnen. I 

det lave vand bag revlerne så vi omkring 300 Hjejler, 1 Dobbelt Bekkasin, ca. 10 Store Præstekraver og en 

Hvidklire.  

 

Onsdag 19. oktober: Gråkragetur til Alrø og kysten af Horsens Fjord ved Vorsø.  

På trods af at de fleste kørte hjemmefra i silende regn, og med en noget ringe vejrudsigt for dagen, var der 

denne gang 9 deltagere, som mødtes ved P-pladsen på Alrø Egehoved kl. 10.00. 

Heldigvis tog det værste af regnen hurtigt af og turen startede i nogenlunde tørvejr med en gåtur vestpå ud 

langs kysten, dog uden at det blev andet en nogle Ederfugle på fjorden. 

Fra Egehoved kørte vi langsomt tilbage ad vejen med stop, hvor vejen drejer ind på øen. Her er der i løbet 

af få år dannet en lavvandet lagune hvor der ofte står nogle vadefugle. Denne dag var der dog kun 2 

Storspover og et par Svartbage, men i krogen øst for lå der 4 Knortegæs, en hel del Pibeænder og 

Ederfugle.  



 

Knortegæs. Foto: Else Oltmann 

Næste stop var Alrø Strevelshoved, som gav endnu en Storspove, en Tårnfalk, en flok Stære og på markerne 

var der 7 grågæs samt 15 Bramgæs. 

Videre gik det nu mod Alrø Alhale, hvor der på en mark stod 19 Bramgæs sammen med ca. 80 Grågæs, 40 

Viber, og vel 800 Hjejler. Snart dukkede en ung Havørn op over hovederne på os, kom lige hen over bilerne, 

og slog sig ned på marken længere henne. 



 

Havørn og Krager Foto: Else Oltmann 

Med udsigt over Poldkrogen og Pollerne kunne vi se 21 Knortegæs, min. 400 Pibeænder, mange Gråænder 

og Grågæs og en stor flok Hjejler. Ude på en af Pollerne sad desuden endnu en Havørn. 

Medens vi var ved at pakke sammen for at køre mod næste stop blev der pludselig røre blandt fuglene i 

Poldkrogen, og ganske rigtigt, en adult Havørn kom over. Snart fulgte den juvenile efter, og kort efter var 

der noget der lignede en overlevering af bytte fra den voksne til den unge, hvorefter begge slog sig ned på 

marken ved Poldkrogen. Her gav den unge Havørn sig til at fortære byttet. En meget flot opvisning vi der 

var tilskuere til. 

Regnen tog nu kraftigt til igen, og vi valgte derfor at køre videre til dagens sidste stop ved vadestedet over 

til Vorsø. Her var lige mulighed for at benytte naturcampingpladsens shelter til vores frokost, og der var 

mulighed for et toiletbesøg. 

Efter frokosten gik vi en tur langs stranden ud mod Vorsø Østvejle og Langøerne. Her fik vi omkring 300 

Pibeænder, 9 Knopsvaner, en hel del Gråænder, mange Viber, mange Storspover og Strandskader og som 

dagens sidste observation 2 Dobbelt Bekkasiner. 

 

 



Tirsdag 15. november: Gråkragetur til Fussingø  

Endnu en morgen med lidt trist vejr og småregn. Alligevel mødte 10 deltagere op på parkeringspladsen ved 

Fussingø Gammelhave hvor vi gik en tur ud på halvøen. Der var dog kun meget få fugle derude, og det blev 

kun til lidt Musvitter, Blåmejser og en enkelt Spætmejse. På søen var der heller ikke det store. Vi kunne se 

en enkelt Knopsvane, nogle Hvinænder, Skarv og Troldænder. 

 

Gråænder på Fussingø Sø. Foto: Ole Jensen 

Fra Gammelhaven fortsatte vi op i Sønderskoven hvor en Stor Flagspætte underholdt et stykke tid med at 

rode lidt i skovbunden efter noget spiseligt, der kom en lille flok Silkehaler, en Musvåge sad og så på 

ornitologer og der var også en lille flok Halemejser.  



 

De deltagende Gråkrager. Foto: Ole Jensen 

Det var nu ved at være frokosttid, og vi kørte derfor op på rastepladsen på Grovebakkevej med udsigt over 

søen, og derefter ud til parkeringspladsen på Vasevej hvor skoven ender. Herfra gik vi tilbage til 

Mølledammen hvor det gav lidt Fuglekonger, en Sumpmejse og de sædvanlige Musvitter og Blåmejser.  

Fra Mølledammen fortsatte vi op gennem skoven ad Troldeskovvej. Igen var der noget tomt i skoven indtil 

vi kom til et åbent stykke hvor der blev spottet en Stor Tornskade i en busk et stykke ude. Den kom dog 

senere lidt tættere på. Vi kunne i teleskoperne se at den sad og plukkede i et eller andet, som viste sig at 

være en småfugl da fjerene lidt efter stod om ørene på den. Også her kom en flok Silkehaler over, og på vej 

videre til bilerne røg en Spurvehøg forbi os. Det sidste stykke, hvor vi havde udsigt over engene kunne 

nåede vi lige et par Musvåger også. 

Onsdag 14. december: Gråkragetur til Stubbe Sø  

Efter start hjemmefra i tæt tåge, i hvert fald fra Aarhus området, klarede det heldigvis op så snart vi kom ud 

på Djursland. Kl. 9.00 samledes deltagerne således i det fineste vejr ved Tirstrup Brugs, hvor vi fordelte os i 

lidt færre biler, for derefter at køre i samlet trop til Bog Peters Hytte ved Stubbe Sø.  



 

Morgenmad. Foto: Else Oltmann 

Her havde Anthon og Iver m.fl. været så venlige at møde i god tid, og vi kom derfor frem til et opvarmet 

hus, med kaffe på kanden og opdækning til morgenmaden til de nu i alt 21 deltagere. Ren luksus! 

Under morgenmåltidet med rundstykker indkøbt til lejligheden i Tirstrup Dagli´Brugs fortalte Anthon lidt 

om området og hytten, og skønt snakken gik lystigt skulle vi nu også en tur til søen. Anført af Iver gik hele 

flokken derfor ad stien ned mod søen. Undervejs blev det til flere mejsearten, herunder også Topmejse og 

Sortmejse. 

 

Havørne og Grågæs. Foto: Flemming Larsen 



Næppe var vi kommet ned hvor der var overblik over engen før der blev observeret et par Havørne i nogle 

træer på den modsatte side af engen. Kort efter lettede den en og vi fik en fin opvisning da den fløj langs 

Fugleværnsfondens areal og opskræmte en stor flok gæs. Efter noget tid lettede også den anden. Vi 

fortsatte en helt ned for enden af stien, hvorfra vi kunne se en flok på 17 Lille Skalleslugere, som lå ovre i 

nærheden af fugletårnet. 

 

Gråsisken og retur til Bog Peters Hytte. Foto: Flemming Larsen 

Retur mod hytte fik vi en lille flok Gråsisken, og igen en del mejser på turen gennem plantagen. Tilbage i 

hytten var det blevet tid til frokost, og derefter en tur om til fugletårnet i den østlige ende af søen, hvor vi 

tydelige kunne høre Vandriksen rumstere ude i rørene tæt på tårnet. Lade sig se ville den for ikke. Fra 

tårnet kunne vi igen se de små Skalleslugere, og nogle fik også et glimt af Isfuglen. Klokken var nu ved at 

være tid til afslutning af turen, og på turen tilbage til bilerne var der udsigt til nogle træer, som 

tilsyneladende blev brugt til overnatning af Fiskehejrerne, min. 20 Fiskehejrer blev talt. 

En stor del af deltagerne valgte at køre omkring Albøge på hjemvejen i håb om at se de Røde Glenter gå til 

overnatning, og de der gjorde det blev absolut ikke skuffede. Medens vi stod der kom den ene røde Glente 

efter den anden glidende ind mod overnatningsstedet, i alt minimum 73 blev det til. 



 

Røde Glenter ved Albøge. Foto: Flemming Larsen 

Samlet blev det til følgende arter i løbet af dagen, og så er alle sikkert ikke med: Stubbe Sø: Sortmejse 3, 

Stor Flagspætte 1, Canadagås 2, Grågås 13, Isfugl 1, Fiskehejre 20, Havørn 3, Gråsisken 5, Lille Skallesluger 

17, Blåmejse, Grønsisken, Musvit, Topmejse, Knopsvane, Sangsvane, Troldand, Taffeland, Hvinand, Gråand 

og Vandrikse. Albøge: Rød Glente 73. 

 

 

 


