
Weekendtur til Vejlerne 19. - 21. april 2013 
 

Fredag den 19. april efter arbejdstid kørte vi til Vejlerne – eller rettere den sidste bil med 3 personer. De 

øvrige 9 var kørt tidligere eller dagen før. Vejret var meget blæsende og med jordfygning enkelte steder. Vi 

ankom til ”Søndergaard” Bed and Breakfast i Øsløs. Vi blev indkvarteret i nogle rigtig dejlige værelser – 

gården var ny opført efter stormen i 2005 og kaldes da også Limfjordens Perle, hvilket er meget 

betegnende. Der blev lige tid til et glas rødvin og en snak inden sengetid. 

Næste morgen tidlig op og en tur til Vejlerne.  Nu skulle der kigges fugle fra de forskellige fugletårne i 

Vejlerne. Vi var heldige at se hele 13 Ringdrosler, 13 Traner, 11 stor Kobbersnepper, Skægmejse og Blåhals 

(sydlig) samt flere Havørne og en enkelt Fiskeørn i løbet af dagen. 

Efter morgen obs’en kørte vi tilbage til Søndergaard, hvor et overdådigt morgenmåltid ventede os. Og nøj 

hvor det smagte efter al den friske morgenluft, ja rent faktisk var der rim på græsset i Vejlerne. 

Lørdagsaftensmaden blev indtaget på Øsløskro. Ja vi kunne næppe spise mere, da vi gik derfra. Specielt 

desserten med Chokolademus, Citronfromage og is lagde en god bund. 

Næste morgen nød vi solopgangen over Limfjorden fra terrassen inden obs ved Vejlerne. Senere gik det 

mod Bulbjerg, hvor vi så 250 Rider, en del Suler og Rødstrubet Lom, Havørn, Rød Glente og en nord 

trækkende Silkehale. En tidlig Tornsanger blev det også til.  

                 

Obs ved Bulbjerg                  Bulbjerg med Ride koloni 

                           

Rider på rede sted                  En af de første Tornsangere 



Så var der jo Skestorkene – dem var der ingen af – så vi besluttede at køre mod Aggertange for der måtte 

de da være. Det var de så ikke, men til gengæld var der 180 Lille Kobbersneppe, 5 Stenvendere og et par 

hundrede sæler. Vi tog færgen over til Thyborøn med retning mod Fyn. 

 

                                   

Morgenmad på Søndergaard             Ringdrossel også ved Søndergaard 

 

”Søndergaard”, Amtoftvej 14 Øsløs, www.bondegaardsferie-limfjord.dk         

 

Lis 03-05-2013 

 

 

http://www.bondegaardsferie-limfjord.dk/

