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I weekenden den 20.-22. april 2018 deltog min mand og jeg i en fugletur til Vejlerne i Nordjylland 

arrangeret og guidet af Niels og Lilly Bomholt. Det var vores første flerdages fugleekskursion i DOF-regi. Og 

det bliver bestemt ikke den sidste! 

Det var en enestående 

oplevelse - uden 

forstyrrelser og over tre 

dage - at kunne fordybe 

sig i sin interesse for 

fugle. Og det var meget 

spændende, lærerigt og 

sjovt at dele oplevelsen 

med 12 andre med 

samme interesse - og 

ikke mindst var det 

fantastisk at opleve en 

ekspert som Niels 

Bomholt.  Niels’ helt 

særegne evne til at genkende fuglene på deres stemmer udvider alles opfattelse af den visuelt skjulte 

artsrigdom, som umiddelbart omgiver os. Den afstedkommer, at vi bliver så meget mere ivrige efter at 

finde de skjulte stemmer/fugle omkring os.  Selv opnåede jeg at se/høre 96 fuglearter i løbet af weekenden 

– enkelte var førstegangsarter (plettet rørvagtel, rødstrubet lom og sule). 

Turen startede i Uldum Kær, hvor vi 

bl.a. skulle se blåhalsen, en smuk 

lille fugle med en kraftig og varieret 

stemme. Det lykkedes os. Vi hørte 

den og så den sporadisk hoppe 

rundt i forholdsvis lave pile- og 

tjørnebuske, men den var ikke helt 

samarbejdsvillig, så vi fik ikke lov til 

at studere den på nært hold. Det 

var også i Uldum Kær, at alle blev 

fortrolige med løvsangerens 

stemme. Niels og Lilly havde 

hjemmefra pakket en STOR 

frokostkurv, hvis indhold vi tog hul 

på, før vi drog videre mod nord. 

Ved 18-tiden nåede vi frem til Vejlerne og blev indlogeret på en gård med B&B i Øsløs. Det var her, vi sov og 

spiste vores morgenmad, og på den nærliggende kro i Vesløs indtog vi aftensmåltiderne under afslappede 

og hyggelige former.  



Fredag efter aftensmaden fik vi 

første forrygende oplevelse i 

nærområdet. Niels tog os ud på en 

aftentur efter solnedgang. Da vi 

vandrede afsted ud over det flade 

landskab, var det køligt, men 

aftenhimlen var smuk med en tynd 

rød stribe langs horisonten mod 

vest. Vi skulle ud at høre den 

plettede rørvagtel, som for nylig 

var kommet tilbage fra dens 

vinterophold i Afrika. Der var vist 

ingen andre end Niels, der rigtig 

kendte den fugl. Vi blev belønnet 

for vores anstrengelser - der var masser af lyd fra både den plettede rørvagtel, rørdrummen og 

dobbeltbekkasinerne. Meget stemningsfuldt.  

Den gode stemning fortsatte hjemme på gården, hvor alle sluttede dagen af med et glas vin, mens der ivrigt 

blev fortalt fuglehistorier. Ja, vi kunne vist med rette sige, at der gik PIP i aftenen. 

Overenskomstforhandlinger eller ej. Vi var mentalt et andet sted. Se: https://youtu.be/uCql7_e--Ac       

Om lørdagen besøgte vi de fleste af de mange fugletårne placeret rundt i dette enestående fugleområde. Vi 

startede kl. 6:30 og stoppede ’kiggeriet’ kl. 19.  Det bliver for omfattende at opremse alle de fugle, vi så, 

men hvert fugletårn havde helt sin egen charme, og jeg skal da love for at vore teleskoper blev slået op og 

ned, igen og igen –  alle var opslugte af at afsøge områderne for arter. Ved Naturrum Vejlerne både hørte 

og så vi den store kobbersneppe, som efter min mening er en af de mest elegante vadefugle, vi ser i 

Danmark. Det var også her, vi senere på dagen så 7 fouragerende skestorke. Ved Kraptårnet var jeg selv 

heldig for første gang over længere tid at se skægmejsen – dens farver og skæg stod skarpt. 

En anden meget fin oplevelse denne dag var mødet med rørhøgene, som gentagne gange tonede frem på 

den blå himmel ved Han Vejle. Det viste 

sig, at vi fik rørhøge at se gentagne 

gange på turen – alene eller sammen i 

par. Rørhøgen er en utroligt smuk 

rovfugl, især når den oplyses nedefra, 

som vi oplevede det denne dag. 

Ved Han Vejle-skjulet var vi igen på jagt 

efter at se skægmejser og blåhals. 

Gangbroerne mellem rørene var inden 

for det sidste års tid blevet forlænget 

betragteligt, og her følte vi os hensat til 

et eksotisk sted. Skægmejsen ville ikke 

rigtig vise sig, men vi hørte den – og 

ligeså rørdrummen, vandriksen og 

https://youtu.be/uCql7_e--Ac


rørspurven.  Blåhalsen sang, og vi kunne skimte den nu og da, men den var tilsyneladende bedst tilpas med 

– drillende – at holde god afstand til os.  

 

Om eftermiddagen kørte vi over Dæmningen og var heldige inde på en mark at se 6-700 hjejler sidde, som 

kun hjejler sidder. Senere kravlede vi op i Tømmerbytårnet, hvorfra vi havde udkig over Nordjyllands 

største sø Tømmerby Fjord. Med solen bag os havde vi et fantastisk lys at studere fugle i. Dagens rundtur i 

Vejlerne var næsten slut, da vi igen nåede frem til Naturrum Vejlerne (hvor vi jo startede om morgenen) og 

var heldige at se skestorke, lille skallesluger og sortklire. 

 

Efter morgenmaden søndag gik turen til Bulbjerg. På vejen dertil forvandlede den disede morgenstund sig 

til klart solskinsvejr. Det blev en ren fornøjelse at kigge ud over havet, hvor der lå rider, rødstrubet lom, 



sortænder og edderfugle, og hvor suler og diverse måger svævede rundt. Fra stranden blev det muligt at 

komme tæt på de smukke rider, som havde indtaget alle hylderne på Bulbjerg Klint.  

 
 

 

I flokken af rider befandt der sig ringmærkede individer. Ringene blev fotograferet og sendt til Zoologisk 

Museum, København, med forespørgsel om, hvad fuglenes data kunne fortælle os Det viser sig, at to fugle 



med gul ring var blevet mærket i 2014 på Bulbjerg og at en fugl med blå ring som ca. 2-årig var blevet 

mærket 21. juni 2010 samme sted. Den var altså nu mindst 10 år. 

 

 



 

 Vejen hjem blev lagt ned over Agger Tange. Her var ikke alene mange forskellige fugle, men også i flere 

tilfælde et stort antal af de enkelte arter. Vi talte f.eks. mindst 300 klyder og op mod 1500 hjejler. Vi var 

også heldige at få tilføjet et par flere rovfugle til vores liste. Her så vi nemlig både dværgfalk og sort glente!  

Stenpikkeren var også kommet tilbage fra Afrika. 

 



Mørkbugede knortegæs vandrede og fløj rundt i større flokke. Det var en fornøjelse at komme denne vej 

hjemad. I det hele taget var turen en stor og berigende oplevelse på grund af de fugle, vi så – og de 

mennesker, vi var sammen med. Tusind tak for tre intense dage. 

 
 

Nogle vil måske spørge, om der slet ikke var noget at kritisere ved denne tur? Karl havde et hurtigt og klart 

svar på dette spørgsmål: ”Alt for meget velsmagende is til dessert ved middagen både første og anden 

aften!” 


