
Kan man nu REGNE med det ?!?!?!?
Tekst og fotos af Bjarne Nielsen

Min gode lidelsesfælle udi ornitologien Kaj og jeg havde besluttet os for at tage på en lille udflugt 
ovenpå pinsen. Planen lød i al sin enkelthed på, at turen skulle gå op langs den jyske vestkyst og 
ende i Vejlerne. Der ville vi så finde et sted med ”Bed and Breakfast”, hvor vi kunne overnatte en 
enkelt nat, hvorefter vi ville beslutte os for, hvilken rute vi ville følge tilbage til det sønderjyske.

Tidligt om morgenen d. 29. maj blev jeg afhentet, Kaj og jeg startede vor odyssé - ud i det danske 
forårsvejr, der tog imod os med åbne arme og endnu mere åbne sluser. Det stod simpelthen ned ”i 
tove” !!
Nå pyt, det skulle jo klare op i løbet af dagen, vi var fortrøstningsfulde, for første stop skulle være 
Sneum Engsø, hvor der dagen før var set Terekklire, Damklire og den lokale ynglende Sorthovedet 
måge. Dvs. at vi havde et par timers transport foran os, og så lang tid kunne den lille byge sg. da 
ikke vare !!
Lad det være sagt med det samme : ... der tog vi grueligt fejl ! 
Da vi ankom til Sneum, faldt regnen om muligt endnu tættere. Det blev til en del obs fra bilen samt 
et par spæde forsøg på at fange to minutters tørvejr, men alt-i-alt skuffende. Ingen af de sjove 
klirer, og det nærmeste vi kom en speciel måge, var ved synet af en ekstremt lys Hættemåge, der 
var helt hvid på ryggen og med kun grålig hætte - en spøjs og iøjnefaldende fætter :-)

Digesvale, Riparia riparia, rastende ved Sneum Engsø, d. 29. maj 2007

Af fugle var det mest opløftende en pæn flok Mørkbugede knortegæs iblandet enkelte Lysbugede 
på forlandet.
Eneste formildende omstændighed ved Sneum var, at vi mødte en lige så våd ornitolog, der kunne 
fortælle os, at der var set Sølvhejre ved Nymindestrømmen ved Ringkøbing Fjord. Hejren blev 
straks plottet ind i køreplanen. 

Fra Sneum hastede vi gennem regnen mod Skjern Enge, der var udset som næste punkt på 
dagsordenen. Vel ankommet til tårnet ved Lønborgvej kunne vi blot konstatere, at regnen ikke 
havde tænkt sig at tage smålige hensyn til vort ønske om at obs’e lidt udendørs, så vi var henvist til 
at obs’e fra ”Onkel Åge”s store, flotte fugletårn.
Vel ankomne i tårnet, fandt vi forholdvis let 2-3 fouragerende Skestorke, og ret hurtigt efter 
spottede jeg en Rovterne, der rastede på en af mudderbankerne øst for vejen. Selvfølgelig var det 
lidt svært at vurdere størrelsen igennem tågen af regndråber, men det faktum at den var større end 
eller lige så stor som både de Gråænder og den Gravand, der stod ved siden af den, gjorde, at 
enhver tvivl forsvandt som ”dug for solen” (øhh, hvilken sol ??).

Fra Skjern Enge gik turen op ad Holmsland Klit, først forbi Nymindegab, hvor Sølvhejren blot stod 
og ventede på os ca. 100 meter ”oppe ad landevejen”. Et smukt syn med den helt hvide hejre, der 



stod i græsset ned mod strømmen. Det store næb var helt sort, hvilket viser, at fuglen er i 
parringstiden. Ikke-ynglende Sølvhejrer har gult næb (se senere !).
Turen gik lystigt videre i regnvejr, der dog med jævne mellemrum blev afbrudt af kraftig regn, som 
siden igen blev afbrudt af endnu mere regn !! 
Vest Stadil Fjord, Husby Klit, Nissum Fjord og Bøvling Klit blev passeret i iltempo ligesom 
Harboøre Tange. Da vi ankom til Thyborøn Havn gik regnen over i skybrud, og vi fortrak skyndsomt 
til en fiskerknejpe, hvor vi kunne få lidt fast føde, inden den ca. 15 minutter lange færgetur til Agger 
Tange. Under overfarten brød et mindre tordenvejr løs over vore hoveder, himlen sortnede så vi 
ikke kunne se land, selvom der ikke var mange meter til nogen af tangerne.

Opad Agger Tange obs’ede vi, hvad der kunne ses fra bilen. Det var dog en del fugle, bl.a. et par 
Stenvendere, et par Dværgterner og ikke mindst 3 fouragerende Skestorke.
Næste stop var Roshage ved Hanstholm, hvor havnen blev besøgt. Nu regnede det ikke kun - det 
blæste også en halv pelikan, så havet blev slået adskillige meter op i luften, når det ramte molen.

Bølgebrus ved Roshage, d. 29. maj 2007

Ikke desto mindre fik vi en Sortstrubet lom på listen. Den trak østpå ret tæt på kysten, men ellers 
var der nærmest fugletomt. Derfor var der heller ikke noget forgjort ved at smutte videre til 
Vejlerne, hvor vi efter lidt eftersøgning fandt et udmærket sted at overnatte lige ned til Arup Vejle - 
smukt :-)

Efter ”indkvarteringen” kørte vi ned på Bygholm-dæmningen for at se, om vi kunne få lidt fugle her 
sidst på dagen. I mellemtiden var det rent faktisk holdt op med at regne - en helt ny fornemmelse !!
Ude i Limfjorden eller rettere sagt i den del af fjorden, der hedder Løgstør Bredning gik en 
Skestork og skummede overfladen :

Skestork, Platalea leucorodia, fouragerende i Løgstør Bredning ved Vejlerne, d. 29. maj 2007



Kort efter fandt vi endnu et par ”Løflere”, som tyskerne kalder dem, gående inde i kanalerne i 
Glombak og Bygholm Engen. Ialt 7 blev det til. En gammel Havørn blev opdaget, medens den sad 
langt inde på Bygholm Engen og var igang med at fortære et bytte. 6 Traner blev også opdaget i 
det hastigt svindende lys. Pludselig krydsede en Sølvhejre dæmningen lige hen over vore hoveder 
og forsvandt vestpå, næsten inden vi fangede den i kikkerten. Kaj nåede dog at se, at den havde 
helt gult næb, hvilket viser, at den endnu ikke er moden til at yngle.

Solnedgang over Glombak ved Vejlerne, d. 29. maj 2007

Solnedgangen og vejret denne tirsdag aften gav os forhåbninger om, at onsdagen ville byde på et 
betydeligt mere menneskeligt vejr - men halleluja, hvor blev vi snydt igen, igen !

Da vi slog øjnene op kl. 06:00-dut onsdag morgen, kunne vi næsten ikke se ud af vinduerne for 
bare vand - det stod simpelthen ned i stride strømme :-(
Nå, men det skulle nu ikke afholde os fra at se og nyde en masse fede fugle, så efter lidt 
morgenmad var vi på vej mod Kraptårnet på østsiden af Bygholm Engen. Fra tårnet har man et fint 
udsyn over den nordlige del af engene, og normalt står landets tætteste bestand af Rørdrum 
nærmest på nakken af hinanden. Idag hverken hørte eller så vi nogen her. Det eneste lidt 
oplivende var, at regnen langsomt blev mindre påtrængende og til sidst stoppede helt :-)
Fuglene var dog ligeglade - de gad åbenbart ikke vise sig frem denne dag. Det eneste lettere 
ophidsende var 4 Traner, der fouragerede i det høje græs på engen.

Derfor gik turen snart videre til rørskoven ved Han Vejle, hvor der er lavet en gangbro, der fører et 
godt stykke ud i rørskoven. Her hørte vi endelig en paukende Rørdrum, og der var masser af 
Vandrikser. Overalt hørtes deres grynten eller den accelerende serie af ”pypp-pypp”er.
Omkring os lød også en metallisk klingen fra rørene. Det var Skægmejser, der kommunikerede, 
medens de arbejdede sig helt op i toppen af rørene, flyttede sig nogle meter, hvor de ”faldt ned” i 
rørene og atter arbejdede sig op.

Skægmejse, Panurus biarmicus, han i rørskoven ved Han Vejle, d. 30. maj 2007



Over rørene fouragerede en Rørhøg han i længere tid :

Rørhøg - han, Circus aeroginosus, han, fouragerende over Han Vejle, d. 30. maj 2007

Ved skjulet lidt inde ad gangbroen fløj fire Sortterner rundt og fouragerede over rør og vand.
Og over det samme område fouragerede fruen i familien Rørhøg :

Rørhøg - hun, Circus aeroginosus, hun, fouragerende over Han Vejle, d. 30. maj 2007

Nu var det ved at være tid for os at vende snuden hjemad, men allerførst skulle vi lige forbi 
Bygholm-dæmningen for at se, om gårsdagens Sølvhejre var at finde, så vi kunne ”konfirmere” 
observationen.
Det var den nu ikke, men til gengæld gik der 5 Skestorke og fouragerede, den gamle Havørn 
fortsatte med fortæringen af sit bytte, en enkelt yderst sen Sangsvane sås i det fjerne og en Ræv 
luskede rundt mellem Grågæssene på engen. Den ville sikkert forsøge at tiltuske sig en godbid i 
form af en af de utallige gæslinger, der pilede rundt over hele området.

Det blev nogenlunde de sidste indtryk fra Vejlerne i denne omgang, næste stop hed Ulvedybet et 
stykke øst derfor. Vi håbede, at se den Stylteløber, der blev meldt fra området for nogle dage siden 
- forgæves. Til gengæld var der 3 fouragerende Skestorke og årets første Krumnæbbede ryler 
viste sig. To af slagsen blev jaget op sammen med resten af fuglene af en af de lokale Rørhøge, 
der afpatruljerede sit territorium.

Fra Ulvedybet ville vi til Høstemark Skov for at se, om vi kunne være heldige at få et glimt af 
landets foreløbigt eneste succesfulde ynglepar af Kongeørn. Jeg har tidligere set fuglene der, men 
man skal være lidt tålmodig og ikke mindst heldig for at få den statelige fugl at se. Efter lidt køren 
rundt i området sydøst for Ålborg - det var vist noget med et kort, der ikke passede, eller også var 
det kortlæseren (mig), der så forkert - endte vi endelig i Lille Vildmose lige vest for skoven.



Medens vi satte vor frokost til livs, spejdede vi over mod skoven, og hver eneste Musvåge, 
Gråkrage eller Ringdue lignede nu af en eller anden grund en royal ørn !!
Pludselig var der ørn over skoven - dog ikke en kongelig men derimod en Fiskeørn, der hurtigt 
baskede afsted over skoven. Få minutter efter var der bid, den ene Kongeørn dukkede op over 
den sydvestlige ende af skoven. Kæmpefugl, på størrelse med en Havørn, men betydeligt mere 
velproportioneret og elegant - i sandhed en royal nydelse ;-) 
Ørnen skruede sig opad, medens den blev grundigt moppet af en Gråkrage, der så ud som en 
dværg ved siden af. Pludselig var der endnu en gammel Kongeørn oppe over skoven. Nu blev det 
sgi svært, for hvilken af ørnene skulle man følge. Heldigvis et positivt problem, som blev løst ved at 
skifte lidt fra høj til lav og omvendt. Netop som nr. 2 Kongeørn viste sig, kom der endnu en 
Fiskeørn over skoven - om det var en genganger eller en ny, vides af gode grunde ikke. Vi var 
faktisk også lidt ligeglade med to Konger’ i skopet.
For at fuldende billedet, dukkede der også en flot Hvepsevåge op. Den lå og kredsede over 
skoven, medens den bevægede sig langsomt mod nordvest.
Glemte jeg at sige, at vejret langt om længe også havde skiftet humør. Nu viste det sig fra sin 
pæneste side, der var lidt skyer, men mest blå himmel og fint solskin - hvad kan man forlange 
mere ???

Da vi var mætte af ørne - de hang stadig i luften, da vi fortsatte - kørte vi videre. Resten af 
hjemturen forløb i det flotteste solskin, det var næsten for varmt at sidde i bilen.
Vi gjorde et enkelt ”pit-stop” undervejs hjem, nemlig ved Slivsøen i Hoptrup mellem Haderslev og 
Aabenraa. Her så vi bl.a. en del Sorthalsede lappedykkere, en Dværgmåge, et par Nilgæs og en 
enkelt Sort svane, en australsk gæst, hvis forfædre nok engang er undsluppet fra sin indhegning.

Vejret ?? - fortsat strålende sol og ret lunt. Man kan næsten ikke undgå at sidde tilbage med 
følelsen af, at vejret legede kispus med os, trefjerdedele af turen i p..øsregnvejr og hjemturen i 
strålende solskin ?!?!?

Nevermind, vi havde en fed tur med mange fantastiske fugle og endte på ikke mindre end 116 
forskellige arter - ikke så ringe af en udflugt i regnvejr :-)


