Nordjylland, Sønderjylland Juni 2011

LFR ved Agger Tange (foto: Frank Desting)
Turrapport fra en Jyllandstur fra mandag den 13. juni til onsdag den
15. juni 2011.
Deltagere
Leif Frederiksen (LFR).
Frank Desting (FDE).
Fotograf: Frank Desting (FDE).

Destination
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Nordjylland og Sønderjylland.

Formål
At opsøge og opleve diverse jyske fuglespecialiteter, specielt de arter vi “mangler” i år, herunder
Kongeørn (Lille Vildmose, Tofte Sø), Hvidbrystet Præstekrave (Rømø), Sandterne (Agger
Tange), Turteldue (Hønning Plantage), Stor Hornugle (Kongerslev) og Toplærke (Hirtshals)
samt evt. køre på eventuelle udmeldinger via. DOFcall.
Vi var på en lignende endagstur til Vestjylland og Sydvestjylland tirsdag den 17/5-11, hvor vi fik alt
hvad vi kørte på, nemlig Hvidskægget Sanger 1 2k han syng. og Hedehøg 1 ad. han fou. (begge
ved Bækbygård Strand), Silkehejre 1 fou. (Vest Stadil Fjord), Pomeransfugl 56 fou. (Fuglsand) og
Skestork 2 fou. (Skjern Enge, Lønborggård-tårnet).
Desuden var vi den 24/4-11 på endnu en Jyllandstur, hvor vi fik Damklire 1 fou. (Norsminde Fjord
østdel), Kirkeugle 1 rst. (Føvling) og Vendehals 1 rst. (Brørup).

Vejr
Alle tre dage dage sol/skyet, op mod 15-20 grader C og let-frisk VSV-vind. Regn på førstedagen.

Dag 1, mandag den 13/06 2011
Vi tog 2 afsted fra Sandbyvej, Herlev kl. 09:10 og tog først et smut forbi Vesttårnet ved
Gundsømagle Sø, hvorfra der var meldt Savisanger fra dagen før. Men den var desværre ikke PP
da vi ankom, men der var bl.a. Hvid Stork 1 ofl., Rørhøg 1 ad. han fou., Skægmejse 2 rst. og en
syngende Sivsanger!
Ved Ulkær havde vi yderligere Hvid Stork 1 ofl. og ved Vestervig Bomlærke 1 rst. (begge set fra
bilen).
Vi nåede Agger Tange i regnvejr kl. 14:35 og fandt med lidt hjælp fra JGW på mobilen begge
ynglende Sandterner, den ene stående på den nordlige del af den sydlige ø og den anden bl.a.
fouragerende over klitterne, men ternerne var langt ude, så det var ikke den store nydelse... Men ok
alligevel... Her var bl.a. også Lysbuget Knortegås 1 rst., men ellers ikke det helt store.
Vi søgte herefter læ for regnen ved Kærup Holme-tårnet ved Vejlerne og kiggede ud over Kogleaks,
hvorfra vi bl.a. iagttog Sorthalset Lappedykker 6 ynglefugle (4 ad., 2 pull.), Rørhøg 4 fou. (1 han,
3 hunf.), Dværgmåge 12 fou. (4 ad., 8 2k+) og Sortterne 8 ad. fou., det var fint nok!
Nu var tiden fremskreden og vi tog til Hobro, hvor vi først tog ind og spise på Nida's Food
(Familierestaurant) i Havnegade, hvor vi fik aftensmad i form af bøf/orientalsk bøf til 75 kr. pr. ret
+ en stor vand til 27 kr.
Videre til Hobro Vandrerhjem, hvor nøglerne var lagt et aftalt sted, og indlogere os, pakke ud,
notere, konference om dagens obs. og i seng kl. 22:30.

Dag 2, tirsdag den 14/06 2011
Op kl. 04:30 og få et varmt bad – morgenmad kl. 07:30 og afsted på tur kl. 09:00.
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Vi lagde atter ud ved Agger Tange (nu i blæsevejr), for – om muligt – at få Sandternerne, at se
noget bedre end i går, vi fandt den ene fugl, men den stod – stadig langt ude - og altså heller ikke i
dag den store nydelse... Her var nu også Skestork 4 rst. (som stod og sov på tangen), Stor
Kobbersneppe 2 ad. rst., Sortkrage 1 rst. osv.
Herefter kørte vi over Vejlerne (med et kortere stop ved Bygholm Vejle) og videre til Hirtshals,
hvor vi hurtigt fandt Toplærke 4 rst. (2 ad. syng., 1 muligvis 1k, 1 usp.) nær stationen og på
klodshold, det var en fin obs.!

Toplærke, Hirtshals (foto: Frank Desting)
Et kortere stop ved Hirtshals Havn gav ynglende Ride 18 ad. (heraf 13 på reder).
Næste turmål var Tofte Sø, Lille Vildmose, for Kongeørn, og vi fandt hurtigt 2 ørne der lå og gled
og kredsede i den friske vind over skoven i samme skopfelt, det var en ad. og 1 2k+ fugl, en rigtig
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god obs.!
I skoven vest for tårnet havde vi desuden bl.a. Broget Fluesnapper 1 syng., Lille Gråsisken 3
syng. (i sangflugt), men desværre ikke Pirol som den seneste tid var meldt herfra.
Videre via. Hegnsvej mod Kongerslev, hvor vi kiggede efter Stor Hornugle ved Kongerslev
Kalkværk, men fandt den desværre ikke, hverken i laden eller i kalkgraven uden for.
Men vi havde dog Husrødstjert 1 syng. ved kalkværket.
Aftensmaden blev indtaget på Terndrup post café, hvor vi fik stegt flæsk med persillesovs til 70 kr.
pr. ret + vand samt æblekage (25 kr.) og en kop kaffe (9 kr.) til dessert.
Tilbage til Hobro Vandrerhjem og skrive kladde, konference og i seng kl. 22:30.

Dag 3, onsdag den 15/06 2011
Op kl. 05:00, morgenmad kl. 8 og afsted sydpå mod Sønderjylland kl. 08:45.
Vi nåede Hønning Plantage kl. 11:02 og fandt Stævnepladsen, hvorfra der i nærheden skulle kunne
høres op til flere Turtelduer, men tidspunktet på dagen var åbenbart ikke godt nok, idet vi (jeg!)
“kun” hørte en enkelt kurrende på afstand og kun en enkelt gang!
Her var bl.a. Misteldrossel 1 rst. og optil flere syngende Skovpibere mv.
To fine hunner af Krondyr passerede i øvrigt også skovstien.
Vi mødte ved Stævnepladsen to skovløbere, som fortalte, at vi kunne høre Turteldue ved den
nærliggende Stensbæk Plantage, der skulle den angiveligt kunne høres fra den store P-plads bare
man rullede vinduerne i bilen ned!
Vi kørte hurtigt dertil, fandt den store P-plads, men her var desværre ingen kurrende Turtelduer!
Det var nok tidspunktet på dagen der var forkert.
Vi besluttede os nu for, at tage til Lakolk Strand, Rømø – og på vej derud iagttog vi – fra bilen –
Hedehøg 1 ad. han fou., det var godt!
Ved Lakolk Strand – på indlandet - fandt vi de eftersøgte Hvidbrystet Præstekrave 2 ynglefugle
(1 ad., 1 pull.) - og så dem, trods noget varmeflimmer, fint nok!
Vi kørte herefter til Vester Vedsted Bjergplantage, hvor vi eftersøgte Fyrremejse, men med
negativt resultat.
Afslutning ved Stensbæk Plantage, hvor vi efterhånden begge hørte et par kurrende Turtelduer,
men desværre “kun” på stor afstand.
Vi kørte fra Stensbæk Plantage mod København kl. 18:00 – var lige inde og få et par pølser på
Kildebjerg Rasteplads - og vi nåede Sandbyvej, Herlev kl. 21:10 – en god tur rigere!
Vi havde da kørt i alt 1660 km. (!).

Pris for turen
Turens pris blev i alt omkring 3000 kr., herunder 375 kr. pr. overnatning (= 750 kr.) for
enkeltværelse med bad på Hobro Vandrerhjem og 2 x morgenmad til 55 kr. (= 110 kr.), 3 x
aftensmad + diverse sandwich/wienerbrød og vand mv. samt benzinpenge (1660 km. ved taksten
1:50 kr. pr. km = 1245 kr.) og broafgift (210 kr.) mv.

Tak
Jeg vil hermed rette min bedste tak til LFR for godt makkerskab og god kørsel.
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Efterskrift
Alt i alt en god tur med et ganske højt aktivitetsniveau og megen kørsel.
Vi fik de fleste af de fuglearter vi havde forventet, så det var fint nok!

Frank Desting
Herlev
Juni 2011
Fugleliste
Turens obs. er også indtastet på DOFbasen samt på F&N
13.6: Gundsømagle Sø, - kl. 09:32 – 09:58; Hvid Stork 1 ofl., Rørhøg 1 ad. han fou., Fasan 2
syng., Fjordterne 1 ad. rst., Gøg 1 syng., Sanglærke 1 syng., Skægmejse 2 rst., Sivsanger 1 syng.,
Løvsanger 1 syng., Rørspurv 5 syng. (LFR, FDE).
Ulkær; Hvid Stork 1 ofl. (set fra bilen kl. 12:28). (LFR, FDE).
Vestervig; Bomlærke 1 rst. (set fra bilen kl. 14:28). (LFR, FDE).
Agger Tange, - kl. 14:35 – 16:20; Toppet Lappedykker 2 rst., Lysbuget Knortegås 1 rst., Pibeand
40 rst., Rødben 2 rst., Klyde 5 rst., Sandterne 2 ad. rst. (begge Sandterner stod på den nordlige del
af den sydlige ø, den ene gylpede føde op, som den hentede ved, at fouragere ude over klitterne, dog
iagttaget på pæn afstand), Fjordterne/Havterne 8 ad. rst., Splitterne 155 ad. rst. (ynglekoloni). (LFR,
FDE).
Kogleaks, - kl. 17:17 – 18:15; Sorthalset Lappedykker 6 ynglefugle (4 ad., 2 pull.), Gråstrubet
Lappedykker 1 rst., Fiskehejre 1 rst., Grågås 140 rst., Krikand 12 rst., Skeand 16 rst., Taffeland 1
rst., Troldand 3 rst., Musvåge 1 rst., Rørhøg 4 fou. (1 han, 3 hunf.), Fasan 1 han rst., Vandrikse 1
syng., Vibe 2 rst., Svaleklire 1 hørt, Dværgmåge 12 fou. (4 ad., 8 2k+), Sortterne 8 ad. fou.,
Fjordterne 6 ad. rst., Gøg 1 syng., Sivsanger 1 syng., Gulspurv 1 syng., Rørspurv 2 han rst. (LFR,
FDE).
14.6: Agger Tange, - kl. 11:05 – 12:16; Fiskehejre 10 rst., Skestork 4 rst. (stod og sov på tangen),
Strandskade 3 fou., Vibe 4 rst., Stor Præstekrave 1 rst., Storspove 3 fou., Stor Kobbersneppe 2 ad.
rst., Rødben 2 rst., Klyde 5 rst., Sandterne 1 ad. rst. (stod samme sted som i går, nemlig på nordlige
del af den sydlige ø, langt ude, og genkendtes på den mørkere grå ryg ift. Splitternerne),
Dværgterne 2 ad. rst., Gøg 1 rst., Sortkrage 1 rst., Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 rst., Tornirisk 4
rst.. (LFR, FDE).
Bygholm Vejle, - kl. 13:06 – 13:30; Grågås 220 rst., Musvåge 1 rst., Rørhøg 1 hunf. fou., Vibe 45
rst., Havterne 4 ad. rst., Stær 1000 rst. (LFR, FDE).
Hirtshals, - kl. 14:36 – 15:10; Strandskade 1 ofl., Toplærke 4 rst. (2 ad. syng., muligvis 1 1k, 1
usp., alle set på klods hold ved stationen), Hvid Vipstjert 6 ynglefugle (LFR, FDE).
Hirtshals Havn, - kl. 15:12 – 15:20; Ederfugl 45 rst., Ride 18 ad. rst. (heraf 13 på reder). (LFR,
FDE).
Tofte Sø, Lille Vildmose, - kl. 16:35 – 17:25; Kongeørn 2 rst. (1 ad. og 1 2k+ set fint i kreds. og
glid over skoven i lang tid og i samme skopfelt), Gøg 2 syng., Sanglærke 1 syng., Løvsanger 5
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syng., Broget Fluesnapper 1 syng., Skovpiber 1 syng., Hvid Vipstjert 1 rst., Lille Gråsisken 3 syng.
(i sangflugt), Gulspurv 2 syng., Rørspurv 2 rst. (LFR, FDE).
Lille Vildmose, Hegnsvej, - kl. 17:30 – 18:00; Musvåge 1 rst., Tårnfalk 1 fou. (ved Høstemarke).
(LFR, FDE).
Kongerslev, - kl. 18:10 – 18:50; Sanglærke 1 syng., Husrødstjert 1 syng., Munk 1 syng.,
Skovpiber 1 syng., Hvid Vipstjert 1 rst., Tornirisk 1 hørt, Gulspurv 1 syng. (LFR, FDE).
15.6: Hobro; Rødstjert 1 syng. (ved vandrehjemmet kl. 03:20-), Gulspurv 1 syng.
Hønning Plantage, - kl. 11:02 – 12:50; Turteldue 1 syng. (hørt kurrende én gang på afstand fra
omkring Stævnepladsen), Gøg 1 syng., Stor Flagspætte 2 rst., Landsvale 4 fou., Ravn 1 hørt,
Skovskade 2 rst., Sortmejse 3 syng., Sangdrossel 3 syng., Misteldrossel 1 rst. (ved Stævnepladsen),
Fuglekonge 2 syng., Skovpiber 4 syng., Hvid Vipstjert 1 rst., Lille Gråsisken 1 syng., Gulspurv 2
syng. (LFR, FDE).
Stensbæk Plantage, - kl. 13:05 – 13:35; Gøg 1 syng., Stor Flagspætte 2 rst., Sortmejse 1 syng.,
Rødstjert 1 rst., Sangdrossel 1 syng., Gærdesanger 2 syng., Jernspurv 1 syng., Skovpiber 1 syng.
(LFR, FDE).
Lakolk Strand, Rømø, - kl. 14:05 – 15:05; Hedehøg 1 ad. han fou. (set fint over klitterne fra bilen
kl. 14:05), Strandskade 2 territoriehævdende, Stor Præstekrave 4 ad. rst., Hvidbrystet Præstekrave
2 ynglefugle (1 ad., 1 pull.), Fjordterne/Havterne 14 ad. territoriehævdende (meget nærgående!),
Dværgterne 12 ad. territoriehævdende, Sanglærke 1 syng. (LFR, FDE).
Vester Vedsted Bjergplantage, - kl. 15:35 – 16:30; Musvåge 1 rst., Fasan 1 syng., Stor Flagspætte
1 hørt, Skovskade 2 rst., Sangdrossel 1 syng., Løvsanger 5 syng., Skovpiber 1 syng., Hvid Vipstjert
1 rst., Dompap 2 hørt, Gulspurv 2 syng. (LFR, FDE).
Stensbæk Plantage, - kl. 16:49 – 18:00; Musvåge 1 rst., Turteldue 2 syng. (hørt kurrende på stor
afstand), Gøg 2 syng., Stor Flagspætte 1 hørt, Skovskade 4 rst., Fuglekonge 1 syng., Jernspurv 2
syng., Skovpiber 3 syng. (LFR, FDE).
Skodborg; Rød Glente 1 rst. (set fra bilen kl. 18:23). (LFR, FDE).
Sprogø og vestbroen, - kl. 19:57 – 20:02; Sildemåge 3 ad. rst., Svartbag 4 ad. rst., Havterne 1 ad.
rst., Klyde 4 fou. (LFR, FDE).

Pattedyr
15.6: Hønning Plantage; Krondyr 2 hun rst., Rådyr 2 rst., Hare 1 rst.

Sommerfugle
15.6: Hønning Plantage; Okkergul Pletvinge 1 rst., Stor Kålsommerfugl 1 rst., Almindelig
Blåfugl 1 han rst., Stor Bredpande 6 rst.
(Desværre fandt vi ikke Sortåret Hvidvinge i Nordjylland, som jeg havde sat næsen op efter vejret var for dårligt, med regn den ene dag og blæst den anden).

Insekter
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15.6: Hønning Plantage; Glat Skarnbasse 10 imago rst.
Vester Vedsted Bjergplantage; Glat Skarnbasse 3 imago rst., Hvidbåndet Humlesvirreflue 1
imago fou.

Flora
13.6: Gundsømagle Sø; Trævlekrone hh.
14.6: Hobro; Dag-Pragtstjerne hh (ved vandrehjemmet).
Hirtshals; Rundbælg alm. (ved stationen).
15.6: Hønning Plantage; Almindelig Kohvede hh.
Stensbæk Plantage; Almindelig Torskemund hh, Almindelig Stedmoderblomst hh
Vester Vedsted Bjergplantage; Almindelig Fingerbøl hh, Hyldebladet Baldrian hh.
(Desuden var Mangebladet Lupin uhyre talrig langs vejene i Nordjylland).

Svampe
15.6: Stensbæk Plantage; Rødmende Fluesvamp 1 (på skovsti i løvskov/plantage).

Links
Netfugl.dk
http://www.netfugl.dk/
DOFbasen
http://www.dofbasen.dk/
DOFcall
http://www.dofcall.dk/
Fugleognatur.dk
http://www.fugleognatur.dk/
Danhostel Hobro Vandrerhjem
http://www.danhostelhobro.dk/
Foto's fra turen
https://picasaweb.google.com/fdesting/JyllandJuni2011#
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