
RAPPORT FRA GRÅKRAGERNES TURE 2019 
 
Tirsdag d. 15. januar: Gråkragetur til Sødring, Udbyhøj og Mellerup 

Imponerende at 23 deltagere var mødt frem kl. 10.00 på denne dag med småregn, dis og noget begrænset 

sigtbarhed, men det var alligevel hvad vi startede med ved Skallehusene ved Sødring Strand. Det noget 

dårlige vejr satte sig til gengæld sine spor i en lidt begrænset artliste. 

Ved Skallehusene var det mest Gråænder og Storspover der var at se, begge arter var der så til gengæld 

også mange af. Desuden var der lidt Strandskader og en flok Ryler, som ikke kunne bestemmes nærmere. 

En enkelt havde også set en Havørn gå ned på den modsatte side af mundingen af Randers Fjord. 

Fra Skallehusene kørte vi videre til skydebanen ved Sødring Kær. Også her var vandet lidt af en udfordring, 

idet engene var så våde at det var lidt svært at komme ud til stranden, og kun lykkedes for dem der havde 

gummistøvler på.  

Her så vi en lille flok Gråsisken, nogle få Lysbugede Knortegæs, nogle Spættede Sæler og en Havørn kom 

også forbi her, og var så venlig at sætte sig så den var synlig, om end den fortabte sig lidt i disen. Der blev 

også meldt Gul Vipstjert, men den burde jo egentlig være i Afrika! 

Videre gik det nu til Udbyhøj Nord, hvor vi startede med frokost i det flotte madpakkehus ved 

lystbådehavnen. Herfra havde vi udsigt til Ederfugle, Hvinænder, Pibeænder og nogle Spidsænder. Desuden 

kom en Odder svømmende forbi ganske tæt på i et af havnebassinerne. 

Næste og sidste stop på turen blev Mellerup lystbådehavn. Der var dog ikke ret mange fugle på fjorden, 

men nogle få Hvinænder, Gråænder og Skarv kunne det blive til, og lidt længere ude kunne skimtes en flok 

Pibeænder. 

Den korte artsliste: Fiskehejre, Skarv, Lysbuget Knortegås, Spidsand, Pibeand, Gråand, Ederfugl, Hvinand, 

Havørn, Musvåge, Strandskade, Ryle sp., Storspove, Gul Vipstjert?, Gråsisken, Spættet Sæl, Odder. 

 

Mandag d. 18. februar: Gråkragetur til Horsens Fjord ved Vorsø, Alrø og Lerdrup Bugt. 

Det flotte forårsagtige vejr havde lokket hele 33 deltagere til Parkeringspladsen ved vadestedet ved Vorsø 

denne formiddag. 

Medens vi ventede på de sidste deltagere, havde vi fornøjelsen af en flok overflyvende Bramgås med 

mindst 150 gæs. Da alle var ankommet startede vi med at gå en tur langs fjorden hen til Vorsø 

Nordvestvejle, hvor vi havde godt udsyn over vejlen. Undervejs blev vi ledsaget af lærkesang over 

markerne. Heldigvis var der lavvande i fjorden, så færdsel langs stranden gik nemt denne dag. 



  

Bramgæs. Foto: Else Oltmann   



På vejlen lå Hvinænder, Gravænder, Pibeænder og Gråænder, og i vandkanten stod der Viber, Strandskaber 

og mange Storspover. En musvåge fløj over, og på de tilstødende marker stod en flok Grågæs. 

Fra Nordvestvejlen gik vi tilbage og fortsatte videre til østvejlen, hvor der igen stod mange Storspover, igen 

var der Viber og der kunne høres nogle Ederfugle kurre lidt ude. En flok stære kom også forbi. 

Vi gik nu tilbage til bilerne, og kørte videre til Alrø, og fortsatte helt ud til Egehoved, hvor første punkt var 

frokosten, som indtoges ved de opstillede bord/bænkesæt. Fra P-pladsen var der udsigt til en Tårnfalk, som 

sad i en busk ude for enden af øen. Efter frokost gik vi en langs vandet ud til vestenden af Alrø. Endnu 

engang var der masser af Storspover, der var Hvinænder og nogle Toppede Skalleslugere. Også Engpiber lod 

sig se, og igen var der akkompagnement af Sanglærker. På vandet var der Ederfugle, Gråænder og Skarv. 

 

Sanglærke. Foto: else Oltmann 

Igen måtte vi i bilerne for at køre retur mod dæmningen, men med flere stop undervejs. Første stop var 

vejsvinget hvor vejen svinger væk fra vandet.  Her var udsigt til Hjarnø, hvor vi kunne se en stor flok gæs, 

som noget usikkert blev bestemt til Bramgæs. De var dog så langt ude at bestemmelsen er noget usikker. Vi 

kunne dog se at de var noget urolige, og vi så derfor efter om der skulle være ørn i luften over dem, og vi fik 

da også øje på noget som vi mente måtte være Havørn. Kort efter forsvandt den bag nogle træer, og 

afløstes af minimum 5 musvåger, som legede lidt i luften. Efter lidt tid blev der pludseligt råbt Havørn og vi 

var nu så heldige at to Havørne kom ret tæt forbi, samtidig med at de underholdt med lidt flyveopvisning 

hvor de to fløj ganske tæt, og legede lidt i luften med hinanden. 

 

Canadagæs. Foto: else Oltmann 



Næste stop var ved Alrø Poldkrog, hvor der på markerne modsat Poldkrogen gik en flok på 16 Canadagæs, 

og igen fik vi opvisning af en rovfugl idet der kom en Blå Kærhøg hen over markerne, krydsede vejen og 

forsatte ud mod Alhale, hvor vi senere kunne se at den tilsyneladende jagede i nærheden af vejen. 

 

Blå Kærhøg, hun. Og nej, den er ikke kørt over, den krydsede bare vejen meget lavt. Foto: Else Oltmann 

 

Beviset er her, da dette foto er tager senere. Foto: Else Oltmann 



Turen gik nu videre mod Lerdrup Bugt på Gyllingnæssiden. Her kørte vi ud langs bugten til vi nåede 

markvejen ned mod pumpestationen. Her gjorde vi holdt i vejkanten og gik ned til dæmningen ved 

pumpestationen, hvor der var et godt overblik over Lerdrup Bugt. Der var dog ikke det store antal fugle at 

se denne dag, men igen blev det da til en del Storspover, ligesom der også var nogle viber. Over Gyllingnæs 

marker kunne vi ligeledes se en flok Stære og en flok Viber, og som alle steder denne dag var der lærkesang 

i luften. 

 

Ved Lerdrup Bugt. Foto: Else Oltmann 

Tilbage var nu kun at få vendt alle de mange biler, hvilket var lidt af en logistikopgave på den smalle vej. 

Artslisten kom til at se således ud, med forbehold for hvad jeg må have glemt: Fiskehejre, Skarv, Grågås, 

Bramgås, Canadagås, Gravand, Pibeand, Gråand, Ederfugl, Hvinand, Toppet Skallesluger, Stor Skallesluger, 

Havørn, Musvåge, Blå Kærhøg, Tårnfalk, Vibe, Strandskade, Storspove, Hættemåge, Sølvmåge, Stormmåge, 

Svartbag, Engpiber, Sanglærke, gråkrage, Allike, Råge, Stær. 

Ole Jensen 

Torsdag d. 14. marts: Gråkragetur til Klostermølle, Lindholm Hoved og Emborg. 

Ikke mindre end 26 deltagere mødte op kl. 10.00 denne dag med lidt småregn det meste af tiden. Vi blev på 

parkeringspladsen mødte af tilsyneladende veloplagt Hvid Vipstjert, som havde travlt oppe på rygningen af 

madpakkehuset. Første punkt var en tur ud til Klosterkær, hvilket foregik langs vejen til akkompagnement 

af sang fra Bogfinke, og overflyvende Stor Flagspætte. Ude ved Klosterkær kunne vi hurtigt se nogle hvide 

fugle lyse op nede på engen. Det viste sig at være Sølvhejrer, og ved nærmere eftersyn blev det til hele fem 

af slagsen. Desuden var der Grågæs, Stor Skallesluger masser af Viber, Stære, Knopsvaner, Fiskehejrer, 

Krikænder og en enkelt Havørn lod sig skimte langt ude over trætoppene. Også Knarand var der, og en lille 

flok Dobbelt Bekkasiner gav opvisning over engen og vejen. 



Vi fulgte nu stien langs åen tilbage til Klostermølle, her var lidt dødt med meget få småfugle i træerne, men 

en enkelt Stor Flagspætte var dog så venlig at sætte sig i et af træerne langs åen, som de altid har for vane, 

helst på den modsatte side af stammen i forhold til hvor man selv står. 

Heller ikke ved Klostermølle var der de store ting at se på. Hverken Isfugl eller Bjergvipstjert lod sig se. Vi 

kunne dog ude på søen se en del Blishøns, Troldænder og Hvinænder.  

Tilbage ved parkeringspladsen var det blevet frokost, så der fik vi god brug for madpakkehuset, da det 

stadig var noget fugtigt i vejret. Under frokosten kunne vi samtidig erfare at nogle af deltagerne var gået op 

langs åen i stedet for at følges med vi andre tilbage til Klostermølle, og at disse havde set adskillige (fem?) 

Isfugle deroppe. 

Efter frokost kørte vi videre om til Lindholm Hoved for at gå en tur ned til fugletårnet. Vi valgte dog først 

lige at gøre kort ophold på udsigtspunkt inden selv odden, og heldigvis må man sige. Der gik ikke længe før 

havørnen dukkede op næsten over hovederne på os, gav lidt opvisning og forsvandt vestover. 

Nede ved fugletårnet havde vi udsigt til en del Blishøns, Hvinænder og Troldænder, og nogle Lille 

Skalleslugere lå ovre ved sivene mod øst. Desuden kunne vi se et par Lille Lappedykkere. 

Sidste stop på turen var ved Emborg, hvor vi gik op på det offentlige areal ved Lindholmvej med udsigt til 

Emborg Odde. Det gav dog intet nyt, men flere Blishøns, Troldænder og Hvinænder. 

I alt blev det til følgende, med det sædvanlige forbehold dog ikke noterede arter: Lille Lappedykker, Toppet 

Lappedykker, Skarv, Sølvhejre, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Gråand, Knarand, Krikand, Troldand, 

Hvinand, Stor Skallesluger, Lille Skallesluger, Havørn, Musvåge, Blishøne, Vibe, Dobbelt Bekkasin, 

Hættemåge, Sølvmåge, Svartbag, Stor Flagspætte, Isfugl, Hvid Vipstjert, Musvit, Sumpmejse, Spætmejse, 

Træløber, Gråkrage, Stær og Bogfinke. 

Ole Jensen 

Onsdag d. 24. april: Gråkragetur til Agerø, Thissinghuse og Grynderup Sø 

En blæsende morgen kl. 10.00 på Agerø mødtes 30 deltagere på parkeringspladsen ved Fugleværnsfondens 

reservat, og gik derfra ned til skjulet med udsyn over engene under ledelse af Bent Birk Kristensen, som 

deltager i arbejdsgruppen deroppe. 

Først havde vi dog udsyn til en lille skov på østsiden af øen, hvor der stod mange fiskehejrer i skovbrynet og 

i træerne. Mon ikke der er en koloni dernede? Undervejs til skjulet måtte vi også lige gøre holdt et par 

gange. Først lod en Bomlærke sig se ude på en af markerne, og dernæst kunne vi se en flok Hjejler nede på 

engen. 



 

Udsigt over engen på Agerø. Foto: Else Oltmann 

Fra skjulet var der godt udsyn over engene, men desværre var der ikke mange Lysbugede Knortegæs at se. 

Lidt blev det dog til, om end langt ovre på en anden eng. Til gengæld kom Hjejlerne rimeligt tæt på, og 

overfløj skjulet et par gange. Der kunne også ses Storspover, Viber, Hvidklirer og Strandskader. På et 

tidspunkt kom også en enkelt Fiskeørn forbi lidt langt væk. 

 



På vej nede fra skjulet på Agerø. Foto: Else Oltmann 

Efter frokosten gik turen videre til Thissinghuse, hvor vi så Hvinænder, Grågæs, Knopsvaner og Krikænder 

samt et par Store Skalleslugere. Et fint sted, men småfuglene holdt sig desværre lidt tilbage, formodentlig 

på grund af den kraftige blæst. 

Næste og sidste stop på turen blev sydsiden af Grynderup Sø. Ligeledes et rigtigt godt fugleområde. Her var 

i alt 8 Atlingænder og 19 Klyder foruden Rørhøg, Rødben, Dobbelt Bekkasiner, masser af Krikænder, Viber 

et par Tinksmede og en Brushøne. 

 

Atlingænder i Grynderup Sø. Foto: Else Oltmann 

 

Rørhøg ved Grynderup Sø. Foto: Else Oltmann 



Vi sluttede kl. 15.00, og dagens artsliste blev, som jeg noterede den: Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, 

Lysbuget Knortegås, Gravand, Krikand, Atlingand, Troldand, Ederfugl, Hvinand, Stor Skallesluger, Toppet 

Skallesluger, Fiskeørn, Rørhøg, Musvåge, Tårnfalk, Strandskade, Klyde, Hjejle, Vibe, Tinksmed, Rødben, 

Hvidklire, Stor Regnspove, Dobbelt Bekkasin, Brushane, Hættemåge, Sølvmåge, Svartbag, Fjord/Havterne, 

Ringdue, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Hvid Vipstjert, Stær, Bomlærke.  

Der var sikkert flere, da jeg næppe har fået alt noteret. 

 

Udsigt over Grynderup Sø. Foto: Else Oltmann 

Ole Jensen 

Tirsdag d. 14. maj: Gråkragetur til Værnengene og Skjern Å. 

15 deltagere vart kørt turen over til Værnengene denne flotte morgen og mødtes ved P-Pladsen ved 

krydset Værnvej/Vesterlundvej. Herfra gik turen mod værnengene med første stop ved Nordladen. 

Undervejs havde nogle dog allerede spottet de første Brushøns og Store Kobbersnepper. 

Ved Nordladen samledes vi om de medbragte rundstykker, som kunne indtages med udsigt til en stor flok 

Bramgæs, og lidt længere ude på markerne en hel del Hjejler. Som sædvanligt var der også underholdning 

af alle Bysvalerne, der fløj omkring deres reder på Nordladen. Også Stenpikkere, Gravænder, Viber og 

Sanglærker var at se og høre. 



 

Stor Kobbersneppe. Foto: Else Oltmann 

 

Morgenmad ved Nordladen. Foto: Else Oltmann 



Efter rundstykkerne fortsatte vi ud ad Tippervej med stop i svinget hvor den drejer mod øst. På området 

her var der ved søen Rødben, Almindelig Ryle, Dværgryle, Brushøns, Stor Præstekrave, Klyde og Gul 

Vipstjert og en Vandrefalk kom forbi.  Store Kobbersnepper gik rundt i kanten markerne, og ude på disse gik 

flere Bramgæs. Sammen med dem nede ved Norladen kunne det vel blive til over 10.000 Bramgæs i alt! 

 

Bramgæs der letter. Foto: Else Oltmann 

Videre gik det nu ud ad Tippervej, hvor der undervejs var adskillige Gule Vipstjerter, mange af dem lige ved 

vejsiden. Vi kørte ned mod Værnsande til P-pladsen og fugletårnet for enden af vejen.  

 

Gul Vipstjert. Foto: Else Oltmann 



I området omkring fugletårnet var der Gærdesanger, Tornsanger, Gransanger og Rørspurv, desuden kunne 

vi høre en Gøg og af og til en Rørdrum. På vandet gik en lille flok Skestorke rundt, og der var nogle få 

Storspover. 

 

Skestork. Foto: Allan Bøgedal 

Frokosten blev også overstået her inden vi satte kursen tilbage for at køre mod Skjern Enge. Vejret og 

området var dog så dejligt at vi havde lidt svært ved at løsrive os, men omsider kom vi da af sted.  

Første stop ved Skjern Å var ved fugletårnet på Skjernåvej, hvor det allerførste vi så var en Havørn. Vi var 

end ikke kommet ud af bilerne inden den kom forbi. I vandkanten tæt på tårnet gik et par Mudderklirer og 

fouragerede, og der kunne ses en del Grågæs og Knopsvaner, samt nogle Toppede Lappedykkere, 

Troldænder og et par Knarænder. Også en Spurvehøg kom forbi. 

Herfra kørte vi nu ud ad Falbækvej i et forsøg på at finde nogle Pomeransfugle. Vi var da heller ikke kommet 

langt før de første blev set nord for vejen sammen med nogle Hjejler. Der var dog kun nogle få, men disse 

flotte fugle er jo altid værd at bruge lidt tid på. Turen gik så videre ud til Langkærvej for at køre ned mod 

Pumpestation Nord. 



 

Pomeransfugl. Foto: Allan Bøgedal 

Et par deltagere der var kørt lidt i forvejen, havde på en mark øst for Langkærvej spottet nogle flere 

Pomeransfugle, og her gik da også en langt større flok end den vi havde set ved Falbækvej. Efter at have 

nydt disse en tid fortsatte vi så mod slutmålet ude ved Pumpestation Nord, hvor vi igen kunne høre en Gøg, 

ligesom der kom en lille flok på 6 Skestorke forbi. 

Nogle af deltagerne skulle også lige en tur over med trækfærgen, og klokken var nu blevet så mange at vi 

måtte tage afsked og køre hjemad efter en oplevelsesrig dag i det Vestjyske. 

 

Trækfærgen ved Pumpestation Nord. Foto: Else Oltmann 



Dagens samlede artsliste ser således ud: Toppet Lappedykker, Skarv, Rørdrum, Fiskehejre, Skestork, 

Knopsvane, Bramgås, Grågås, Gravand, Knarand, Gråand, Krikand, Troldand, Taffeland, Havørn, Rørhøg, 

Spurvehøg, Musvåge, Tårnfalk, Vandrefalk, Agerhøne, Trane, Blishøne, Klyde, Stor Præstekrave, Hjejle, 

Pomeransfugl, Vibe, Alm. Ryle, Dværgryle, Mudderklire, Rødben, Hvidklire, Stor Kobbersneppe, Storspove, 

Brushane, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Ringdue, Gøg, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Engpiber, Hvid 

Vipstjert, Gul Vipstjert, Stenpikker, Munk, Gærdesanger, Tornsanger, Gransanger, Løvsanger, Skovskade, 

Husskade, Gråkrage, Stær, Bogfinke, Tornirisk, Rørspurv, Gulspurv, Bomlærke. 

Mandag d. 17. juni: Gråkragetur til Kølsen-Skals Engsø. 

Bedre vejr til en tur kan man næppe ønske sig, og der var da også møde 30 deltagere frem denne dag, så 

parkeringspladsen ved Himmerlandsstien var godt fyldt op. 

Vi startede med at gå op til den tidligere jernbanebro over Skals Å, hvor denne løber ud i Hjarbæk Fjord. På 

fjorden lå en del Knopsvaner en flok Hvinænder og nogle Ederfugle, men det mest interessante var dog på 

den modsatte side af broen ind mod engene. Her varede det ikke længe før der var spottet nogle 

Skægmejser i rørene, og lidt senere en Sydlig Blåhals, som ovenikøbet en overgang sad meget tydeligt 

fremme i et træ tæt på stien. Sivsanger og Rørsanger var der også, og en Tårnfalk musede lidt ude. Desuden 

var der to Rørhøge, som lå og fouragerede over rørskoven. 

 

Skægmejse. Foto: Else Oltmann 

Efter en tid dukkede pludselig en stor fugl op fra rørskoven, for desværre hurtigt at forsvinde i denne igen. 

Det var en Rørdrum, som kort lod sig se! 

 



 

Et hurtigt skud af Rørdrummen. Foto: Else Oltmann 

Vi blev på dette sted til det var blevet frokost, som vi kunne indtage på bord-bænke sættet ved åen, 

medens svalerne underholdt os med at flyve frem og tilbage under broen, hvor de tilsyneladende havde 

deres reder. 

Efter frokost gik ture ud ad stien østpå langs åen, men flere stop hvor der var udsyn over engsøen. Foruden 

de mange Knopsvaner, Fiskehejrer og Gråænder fik vi en del forskellig vadefugle i teleskoperne. Der var 

masser af Viber, der var Brushøns, og der var Svaleklirer og en lille flok Sortklirer i deres flotte sorte 

sommerdragt. Der kom også lidt Dobbelt Bekkasiner forbi, og der gik nogle Rødben rundt. 



 

Tid til afslapning. Foto: Else Oltmann 

På et tidspunkt blev der lidt uro i vandoverfladen et lille stykke fra bredden vi stod ved. Ved nærmere 

eftersyn var det en Odder, som lå og fouragerede. Den blev længe på stedet, og kunne fint følges i 

kikkerterne.  

Også Havørnen dukkede op, hvilket gave en del uro blandt fuglene på søen, som nu flyttede lidt rundt. 

Havørnen kom forbi os ret tæt over, inden den svævede ud over søen og efter et par runder forsvandt 

sydover. 

 

Sivsanger med bytte. Foto: Else Oltmann 



Tiden var nu så fremskreden at vi besluttede at gå tilbage til bilerne, men inden den endelige hjemtur 

lavede vi lige en afstikker ud til parkeringspladsen ved Løgstørvej i den anden ende af stien. Her gik vi igen 

lidt hen ad stien for at se om der skulle være noget interessant, og noget af det første var endnu en Blåhals 

som strøg tværs over stien og forsvandt for os.  

 

Rørspurv. Foto: Else Oltmann 

Også her var der masser af Rørspurve som overalt i området, men det var nu tid at vende hjemad, og vi 

afsluttede derfor turen, godt tilfredse med resultatet. 

 

Foto: Else Oltmann 



Artslisten ser denne gang sådan ud: Skarv, Rørdrum (også set), Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Gravand, 

Knarand, Atlingand, Skeand, Pibeand, Krikand, Gråand, Troldand, Hvinand, Ederfugl, Havørn, Musvåge, 

Tårnfalk, Fasan, Blishøne, Vibe, Strandskade, Almindelig Ryle, Svaleklire, Sortklire, Hvidklire, Rødben, 

Tinksmed, Brushane, Dobbelt Bekkasin, Hættemåge, Sølvmåge, Svartbag, Ringdue, Gøg, Bysvale, Landsvale, 

Digesvale, Mursejler, Sanglærke, Engpiber, Hvid Vipstjert, Sydlig Blåhals, Munk, Tornsanger, Kærsanger, 

Gransanger, Sivsanger, Rørsanger, Topmejse, Musvit, Skægmejse, Husskade, Råge, Gråkrage, Stær, 

Gråspurv, Skovspurv, Bogfinke, Stillits og Rørspurv. 

Torsdag d. 22. august: Gråkragetur til Ebeltoft Færgehavn og Gåsehage. 

Turen startede kl. 09.00 hvor de 24 deltagere var mødt op på P-Pladsen ved Færgevej vest for Ebeltoft 

Færgehavn. 

Det første vi så var nogle Strandskader der løb rundt i området, de mange skarver ude på stenmolen og en 

ret stor flok Canadagæs der stod henne ved den østlige mole. Umiddelbart så det ud som om det var de 

eneste fugle i området udover mågerne, men inden længe blev en Toppet Skallesluger hun med 4 unger 

spottet, ligesom vi kunne se ikke alle mågerne var måger, men at der også var Splitterner og Havterner 

imellem. Ved nærmere eftersyn viste der sig også at være to Lille Kobbersneppe og nogle Rødben. 

Vi gik nu en tur langs stranden hen til den østlige dækmole for at komme lidt tættere på fuglene, hvilket da 

også lykkedes, medens det til gengæld ikke gav yderligere arter udover nogle få Hvide Vipstjerter. 

Returturen til P-Pladsen foregik ad vejen uden store ophold, og nogle benyttede nu lejlighed til at få en tår 

formiddagskaffe. 

Næste travetur gik hen til færgehavnen for at de om der skulle være noget spændende øst for denne. 

Desværre var der i mellemtiden dukket nogle kitesurfere op i området, men der var dog stadig fugle tilbage 

at de på.  Igen var der Canadagæs og masser af Splitterner. Der var Islandske Ryler og Storspover, en 

Strandhjejle og en flok Hjejler samt nogle få Stenvendere, nogle Almindelig Ryler, en enkelt Sandløber, flere 

Rødben og en hel del Store Præstekraver. 

 

Hjejler. Foto: Ole Jensen 



 

Tiden var nu inde til frokost så vi vendte atter vendte vi retur til P-Pladsen for at indtage denne. Efter 

frokost samlede vi bilerne og kørte ud til P-Pladsen ved slusen ude ved Øer i håb om i det mindste at 

komme list tættere på fuglene. Det første vi mødte på vejen ned til stranden var en flok på vel 400 Hjejler, 

der var en tur oppe at vende, for derefter at slå sig ned på sandbanken ud for området. 

Fra stranden kunne vi se de samme fugle som vi havde set fra færgehavnen, men en hel del tættere på, det 

var absolut den korte køretur værd, og fuglene blev ivrigt studeret og diskuteret inden turen afsluttedes og 

vi tog afsked. 

På vej hjem tog nogle af os dog en lille afstikker til Trehøje i Mols Bjerge i håb om at får et glimt af den 

Slangeørn der havde opholdt sig i området en lille måneds tid. Dog uden held, selvom den var set i området 

både dagen før og tidligere på dagen. 

Artslisten ser vist nogenlunde således ud: Canadagås, Ederfugl, Toppet Skallesluger, Ringdue, Mursejler, 

Fiskehejre, Skarv, Strandskade, Strandhjejle, Hjejle, Stor Præstekrave, Storspove, Lille Kobbersneppe, 

Stenvender, Islandsk Ryle, Temmincksryle, Almindelig Ryle, Mudderklire, Hvidklire, Rødben, Hættemåge, 

Stormmåge, Sølvmåge, Fjordterne, Splitterne, Tårnfalk, Råge, Gråkrage, Sanglærke, Bysvale, Landsvale, 

Stær, Engpiber, Hvis Vipstjert, Grønirisk, Stillits, Gulspurv. 

Onsdag 18. september: Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Hevringholm Strand, Lystrup Strand 
 

De i alt 33 deltagere mødtes ved Aldi i Allingåbro, hvorfra der kørtes i samlet trop ud på Hollandsbjerg 

Holme med stop ved Hollandsbjerg Landingsplads. Det første der sås, var en Rørhøg der svævede ude over 

rørskoven, men snart var der spottet en Fiskeørn der stod ude på markerne. Landsvalerne fløj omkring 

landingspladsen og et par unge fugle kappedes lidt om pladserne på pælene ved vandkanten. Fiskeørnen 

forholdt sig ganske stille på sin plads og kun små bevægelser afslørede at den ikke var udstoppet. Efter kort 

tid blev også en Vandrefalk lokaliseret, næsten samme sted og flere gange havde vi både Fiskeørn og 

Vandrefalk i samme kikkertfelt. 

 

Unge Landsvaler. Foto: else Oltmann 



En flok Viber kom forbi, og også nogle få Storspover blev set. Lidt senere kom en Rød glente og ligeledes en 

Havørn og en Musvåge. Der blev også meldt om Spurvehøg og 4 Rådyr kom over markerne for at forsvinde i 

rørskoven.  

Videre gik det nu mod Lystrup Strand, hvor første punkt var frokosten, med udsigt til en revle med 

Splitterne, Almindelige Ryle og Strandskader. På vandet kunne vi se nogle Gråstrubede Lappedykkere, 

Toppede Skalleslugere og Ederfugle. Ved nærmere eftersyn kunne vi desuden se at revlen også indeholdt 

en Lille Kobbersneppe, nogle Store Præstekraver og der kom en lille flok Lysbugede Knortegås der landede 

der. 

 

Lille Kobbersneppe sammen med Sølvmåge og et par Alm. Ryler. Foto: Else Oltmann 

En flok Pibeænder kom forbi og på revlen blev der også spottet en enkelt ung Strandhjejle, medens der på 

stranden løb nogle Hvide Vipstjerter rundt. 

Sidste stop var Hevringholm Strand, som hurtigt gav en del Sortænder på vandet, iblandet nogle 

Fløjlsænder. Der var også nogle få Toppede Lappedykkere, og endelig en enkelt Bjergand. Desuden jagede 

en Tårnfalk lige på den anden side af hegnet til Hevring Skydeterræn. 

 

Lysbugede Knortegæs. Foto: Else Oltmann 



Artslisten, som jeg fik den noteret er: Toppet Lappedykker, Gråstrubet Lappedykker, Sule, Skarv, Fiskehejre, 

Knopsvane, Grågås, Lysbuget Knortegås, Pibeand, Gråand, Bjergand, Ederfugl, Sortand, Fløjlsand, Stoppet 

Skallesluger, Rød Glente, Havørn, Rørhøg, Spurvehøg, Musvåge, Fiskeørn, Tårnfalk, Vandrefalk, Hjejle, Vibe, 

Strandskade, Stor Præstekrave, Strandhjejle, Almindelig Ryle, Lille Kobbersneppe, Storspove, Hættemåge, 

Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Splitterne, Ringdue, Isfugl, Landsvale, Engpiber, Hvid Vipstjert, Råge, 

Gråkrage, Stær, Grønirisk, Skovspurv, Rørspurv. 

 

Tirsdag 22. oktober: Gråkragetur til Kalø Slotshalvø, Hestehave Skov og Følle Bund. 
 
Hele 46 deltagere blev det til, hvilket er ny rekord for en Gråkragetur. Vi mødtes på parkeringspladsen ved 

Slotskroen, hvor vi allerede så den første Storspove gå og fouragere i vandkanten. 

Det næste der mødte os var en flok Hjejler der lavede flyveopvisning ude over slotshalvøen, for derefter at 

slå sig ned på engen. 

 

Hjejler i luften. Foto: Else Oltmann 

 

Hjejler på engen. Foto: Else Oltmann 



Efter at have nydt optrinnet med Hjejlerne der fløj rundt flere gange og med mellemrum satte sig, og 

efterhånden blev flere og flere, startede vi turen ud over tangen mod slotshalvøen. Vi var dog kun nået ca. 

halvvejs ud inden vi igen gjorde et længere stop, nu for at nyde synet at en Snespurv der hoppede rundt på 

stien, og som var meget lidt sky.  

 

Snespurv. Foto: Else Oltmann 

Længere ude kunne vi på kysten af halvøen spotte minimum seks Rødben, en flok Alm. Ryler og et par 

Ravne, og et par deltagere, som havde vovet sig gennem det sumpede moseområde mellem Slotskroen og 

tangen havde trampet nogle Dobbeltbekkasiner og to Enkeltbekkasiner op.  

Vi fortsatte nu ud på den egentlige slotshalvø, hvorfra vi havde udsigt til en Knopsvane, en del Skarver, en 

flok Alliker og 3 Spættede Sæler der lå og solede sig ud for kysten. 

 

Der ses på Rødben, Alm. Ryler og Ravne. Foto: Else Oltmann 



Tiden var nu inde til at vende tilbage til parkeringspladsen, bilerne og frokosten, og efter endt frokost gik 

turen til Følle Bund ad stien langs kysten. På grund af de mange deltagere blev det besluttet at gå denne vej 

i stedet for at køre op til den lille parkeringsplads og går tværs gennem skoven. 

Det blev en lang gåtur, og måske også for lang, inden vi nåede ud til Følle Bund, hvor der ventede os en 

masse Grågæs, og en masse Bramgæs. 

 

Græs, ænder m.m. ved Følle Bund. Foto: Else Oltmann 

Der var også Storspover, masser af Viber, Almindelige Ryler, Krikænder, Pibeænder og Gråænder, og en 

enkelt Tårnfalk hang og fouragerede. 

Længere ude i den del der hænger sammen med bugten, stod en lille flok Canadagæs, en masse måger af 

forskellig art, og det lykkedes at spotte en enkelt Sortand der dykkede langs den modsatte kyst. 

Turen sluttede her og alle gik endnu en lang tur tilbage til bilerne for at køre hjemad. 

Artslisten blev på 52 arter: Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Canadagås, Bramgås, Pibeand, Krikand, 

Gråand, Ederfugl, Sortand, Hvinand, Toppet Skallesluger, Musvåge, Tårnfalk, Blishøne, Hjejle, Vibe, 

Enkeltbekkasin, Dobbeltbekkasin, Storspove, Rødben, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, 

Ringdue, Isfugl, Stor Flagspætte, Engpiber, Gærdesmutte, Jernspurv, Rødhals, Solsort, Sumpmejse, 

Topmejse, Blåmejse, Musvit, Spætmejse, Træløber, Stor Tornskade, Skovskade, Husskade, Allike, Råge, 

Gråkrage, Ravn, Stær, Bogfinke, Grønsisken, Snespurv. 

 

Mandag 11. november: Gråkragetur til Kongens Kær. 
 

Denne gang var der mødt 26 deltagere, som mødtes på P-Pladsen på Ribe Landevej hvor vi allerede fra 

udsigtsplatformen ved vejen spottede de første Dobbeltbekkasiner, Krikænder, Pibeænder, Grågæs, 

Knopsvaner og flere andre arter. 



 

Krikænder og Dobbeltbekkasiner. Foto: Else Oltmann 

Herfra gik turen langs søen ud mod udsigtsplatformen i den østlige ende af søen. Undervejs så vi Skeand, 

Troldand, Vibe og masser af hættemåger, Knopsvaner og Grågæs. 

Ude ved tårnet kunne vi spotte de første Lille Lappedykker og en Isfugl kom forbi. Lidt efter spottedes 

endnu en Isfugl som sad i rørene på sydsiden af søen i længere tid, om end den havde travlt med af fiske og 

fløj lidt frem og tilbage mellem de to samme steder. 

Fra østsiden kunne vi også se nogle Knarænder og der blev hørt Vandrikse et sted fra området, dog uden at 

den lod sig se. 

 

Grågæs, Knopsvaner m.m. set fra østsiden. Foto: Ole Jensen 



 

Gråkrager. Foto: Else Oltmann 

Det gik nu tilbage til parkeringspladsen for indtagelse af frokosten, og endnu flere Dobbeltbekkasiner blev 

set, det blev til minimum 22 stk. i alt. 

Efter overstået frokost gik turen igen ad stien langs søen, men denne gang vestpå om til, og et stykke langs, 

Vejle Å. Vi var dog ikke mere end lige startet på turen før to havørne kom flyvende ind over søen og jagede 

store dele af de øvrige fugle på vingerne. Ørnene underholdt os længe, dels hvor de sad i et udgået træ på 

nordsiden af søen, dels hvor de fløj lidt rundt og stressede de andre fugle. 

 

Så er der Havørn. Foto: else Oltmann 



Turen rundt ad stien til Vejle Å forløb uden de helt store oplevelser rent fuglemæssigt, og desværre blev 

det hverken til Vandstær eller Skægmejser som vi ellers havde håbet på, og et stykke oppe langs Vejle Å var 

det nu blevet tid til at vende om. 

Nået tilbage til nogenlunde samme punkt som vi tidligere så havørnene fra, blev flere Lille Lappedykkere set 

inden vi sluttede turen. 

Følgende arter blev noteret: Lille Lappedykker, Skarv, Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Pibeand, Knarand, 

Krikand, Gråand, Skeand, Taffeland, Troldand, Havørn, Musvåge, Vandrikse, Blishøne, Vibe, 

Dobbeltbekkasin, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Huldue, Ringdue, Tyrkerdue, Isfugl, 

Gærdesmutte, Rødhals, Solsort, Sjagger, Halemejse, Sumpmejse, Blåmejse, Musvit, Husskade, Allike, Råge, 

Sortkrage, Gråkrage, Bogfinke, Grønsisken. 

 
Onsdag 11. december og torsdag 12. december: Gråkragetur til Stubbe Sø. 
 

Igen i år blev det til to ture til BogPeters Hytte og Fugleværnsfondens areal ved Stubbe sø, med 

efterfølgende besøg ved Fugletårnet i østenden af søen. I år sluttede vi dog turen med at køre op til 

Ridderlundvej for at se de Røde Glenter komme til overnatning. 

Vi mødtes på parkeringspladsen ved Tirstrup Brugs, hvor vi om onsdagen allerede så de første to 

overflyvende Røde Glenter, og medens vi ventede på de sidste deltagere, observerede vi en flok Silkehaler 

flyvende rundt i området. Vi fordelte os nu i så få bliver som muligt inden vi kørte videre mod Stubbe Sø og 

BogPeters Hytte, som vi disse to dage velvilligt havde fået lov at låne. 

 

Rød Glente. Foto: Else Oltmann 

Ved hytten blev vi modtaget af en oplagt Anton Andersen fra hyttelauget, som på forhånd var mødt for at 

fyre op i brændeovnen, lave kaffe og dække bordene. Det var ren luksus med sådan en modtagelse. I disse 

lune omgivelser kunne vi nu nyde vores formiddagskaffe og de indkøbte rundstykker inden vi begav os lidt 

rundt i området og ned på engen for at finde nogle fugle. 

I skoven blev en enkelt Skovsneppe trådt op og med udsigt fra engen kunne vi se Troldænder, Hvinænder, 

en del Lille Skallesluger, og om onsdagen så vi også nogle Skægmejser i rørene langs søbredden. Tiden løb 

dog hurtigt og vi det blev snart frokosttid, hvorfor vi vendte tilbage til hytten, hvorfra vi kunne nyde at se 

de mange mejser på foderbrættet: Musvit, Sortmejse, Blåmejse, Topmejse, Sumpmejse og Halemejse. 

 

 



 

Halemejse. Foto: Else Oltmann 

 

Lille Korsnæb. Foto: Else Oltmann 

Efter frokosten gik turen videre til Fugletårnet ved østenden af Stubbe Sø, hvor der selv med trængslen i 

tårnet blev set et par Blisgæs, nogle Sædgæs, en del Lille Skallesluger, Pibeand, Krikand og en del andre 

arter af ænder. Desuden hørtes Vandriksen flere gange.  

Også her gik tiden hurtigt, og snart var det ved at være på høje tid at køre med Ridderlundvej hvis vi skulle 

nå at se de Røde Glenter gå til overnatning. Vi nåede det dog og oplevede at få de mange Glenter at se 

komme over os mod overnatningsstederne i skoven ved Skandinavisk Dyrepark. Fuglene var dog desværre 

lidt langt borte, men til gengæld var der mange af dem. Hvor mange får stå hen i det uvisse, men ved en 

lejlighed talte over 30 i luften på en gang. 

 



 

Glenteobservatører. Foto: Else Oltmann 

Her sluttede turen, da solen var ved at gå ned, og alle kørte hver til sit. 

Tak til Fugleværnsfonden for lån at hytte og stor tak til de personer fra Hyttelauget og arbejdsgruppen der 

var så venlige, ikke kun at forberede vores ankomst, men også at rydde op og gøre rent efter os. 

Samlet for de to dage var der 45 deltagere, og der blev der set minimum 53 arter: Toppet Lappedykker, 

Skarv, Fiskehejre, Blisgås, Sædgås, Grågås, Gråand, Knarand, Pibeand, Krikand, Taffeland, Troldand, 

Hvinand, Lille Skallesluger, Rød Glente, Musvåge, Spurvehøg, Fasan, Vandrikse, Blishøne, Skovsneppe, 

Hættemåge, Sølvmåge, Svartbag, Ringdue, Tyrkerdue, Stor Flagspætte, Gærdesmutte, Silkehale, Jernspurv, 

Sjagger, Solsort, Fuglekonge, Musvit, Sortmejse, Blåmejse, Topmejse, Sumpmejse, Halemejse, Skægmejse, 

Spætmejse, Husskade, Allike, Råge, Gråkrage, Ravn, Bogfinke, Gråsisken, Stillits, Grønsisken, Dompap, Lille 

Korsnæb. 

 

Topmejse og Sortmejse på foderbræt. Foto: Else Oltmann 

Ole Jensen 


