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HOLD I ÅR EKSTRA GODT ØJE 

MED FUGLEVÆRNSFONDENS 

HJEMMESIDE. HER FINDER DU 

OPLYSNINGER OG VIGTIGE 

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED 

MYNDIGHEDERNES SENESTE 

CORONA-TILTAG.

TURE I FUGLEVÆRNSFONDENS 
NATURRESERVATER 2022

Jagende havørn og vandrefalk på tætteste hold, 
rørdrummens hule pauken fra rørskovens dyb, natter-
gal for fuld udblæsning, vilde heste og maj-gøgeurt, 
smukke vadefugle i sommerdragt, fantastiske rovfug-
letræk og meget, meget mere. Alt dette kan du opleve, 
når du er på tur med Fugleværnsfondens kyndige, 
engagerede og lokalkendte turledere. I denne folder 
er samlet 121 naturture fra Fugleværnsfondens natur-
reservater. 121 ture som er for alle, der vil lære mere 
om de fugle, dyr og planter, som året rundt kan opleves 
i Fugleværnsfondens 23 naturreservater. Der er noget 
for enhver smag. 
 
På Fugleværnsfondens hjemmeside:  
www.fuglevaernsfonden.dk kan du læse mere om de 
enkelte ture. Her kan du også finde kørselsvejledninger 
eller downloade foldere fra reservaterne. Hold des-
uden øje med Fugleværnsfondens Facebookside. 
Her kan der med kort varsel også blive annonceret 
helt nye ture, hvis der sker noget interessant på natur-
reservaterne.

Vel mødt!
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1. Gundsømagle Sø – skægmejser i rørskoven
Lørdag 8/1 kl. 10.00 til ca. 13.00
På disse månedlige optællingsture i fuglereservatet går 
vi ad den spændende trampesti gennem rørskoven til 
fugletårnene. Er søen isfri, forventer vi mange ænder 
og både stor og lille skallesluger. Måske ser vi skæg-
mejser i rørskoven.
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Mødested: P-pladsen ved Østrupgård.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Gundsømagle Sø.

2. Gundsømagle Sø – vinterfugle ved søen
Lørdag 5/2 kl. 10.00 til ca. 13.00
En fast tur den første lørdag i måneden. Vi tæller 
fuglene i fuglereservatet, og alle er velkomne. Gode 
chancer for at se de smukke skægmejser og måske 
den elegante blå kærhøg.
Mødested: P-pladsen ved Østrupgård.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Gundsømagle Sø.

3. Gulstav Mose - Åbent Tårn
Søndag 6/2 kl. 10.00 til ca. 12.00
Følg årets gang i mosen. Selv om det er vinter, så kan 
der stadig kigges fugle. Er der åbent vand, har vi besøg 
af vintergæsterne fra nord. Her kan bl.a. nævnes bjergand, 
spidsand og lille skallesluger. Evt. ændringer vil fremgå 
af mosens Facebookside dagen før.
Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

4. Ravnstrup Sø - kyndelmissetur med håret 
judasøre og skadeovernatning
Søndag 6/2 kl. 15.00 til ca. 17.00
Når kyndelmisse slår sin knude – ’Kjørmes Knud’ på jysk 
– er der traditionelt meget tyst og stille ved Ravnstrup 
Sø. Men for et par år siden opdagedes her en meget 
sjælden svamp, der kun gror på død elm: håret ju-
dasøre. Den skyder frem netop om vinteren, og lever 
resten af året som hemmelighedsfuldt mycelium inde 
i de døde elmestammer, der ved Ravnstrup Sø ligger 
i hobetal efter elmesygens hærgen i 1980’erne og 
90’erne. Fondens frivillige arbejdsgruppe har ryddet en 
sti frem til findestedet og glæder sig til at vise svampen 
frem. På tilbagevejen skal vi opleve, hvordan husska-
derne - ofte mere end tyve - har fundet sig en overnat-
ningsplads i pilekrattene i søens nordende, og måske 
hører vi en og anden overvintrende vandrikse give et 
skumringsskrig. Vi slutter af med grydekaffe i bålhytten, 
mens vinternatten sænker sig, og natuglen kanske gi’r 
lyd. (Og ja, kyndelmisse falder den 2. februar, men 
kyniske reformatorer slettede den som helligdag i 1770, 
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så vi har måttet henlægge fejringen til søndagen efter).
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej 14a, 4160 Herluf-
magle. Ålehusvej ligger 2 km vest for Herlufmagle og er 
en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Ravnstrup Sø.

5. Tryggelev Nor - Åbent Tårn
Søndag 6/2 kl. 13.00 til ca. 15.00
Følg årets gang i noret. Selv om det er vinter, så kan 
der stadig kigges fugle i de tre sammenhængende 
nor. Er der åbent vand, har vi besøg af vintergæsterne 
fra nord. Her kan bl.a. nævnes bjergand, spidsand og 
lille skallesluger. På havet ud for kan ofte ses store 
flokke af ederfugle og mindre flokke af sortænder 
og fløjlsænder. Evt. ændringer vil fremgå af norets 
Facebookside dagen før.
Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, 
Humble.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

6. Bøjden Nor - Åbent Skjul
Søndag 13/2 kl. 10.00 til ca. 14.00
Følg årets gang i noret. Selv om det er vinter, så kan 
der stadig kigges fugle i noret. Er der åbent vand, har 
vi besøg af vintergæsterne fra nord. Her kan bl.a. 
nævnes sangsvane, bjergand, hvinand, spidsand og 
stor skallesluger. På havet ud for kan ofte ses store 

6



FE
B

R
U

A
R

flokke af ederfugl og mindre flokke af sortand og en-
kelte fløjlsænder. Evt. ændringer vil fremgå af norets 
Facebookside dagen før.
Mødested: P-pladsen Dyndkrogvej 14, Bøjden, 
Faaborg.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

7. De 4 årstider i Svartingedal
Lørdag 19/2 kl. 8.00 til ca. 11.00
Den første af fire årstidsture i Svartingedal, hvor vi føl-
ger naturens gang i løbet af et år. Vi nyder det, vi selv 
har medbragt ved bordene i granitbruddet og lytter 
til dalens fuglestemmer. Det vil være op til deltagerne 
at afgøre, om vi efter kaffepausen skal gå videre ned 
gennem dalen eller vende om.
Mødested: Åhalsegård, Kirkedalsvej 25, 3790 Hasle.
Turleder: Klaus Hermansen (Tlf. 42256873) og John 
Holm (Tlf. 28667749).

8. Tur til Hyllekrog inden forårsfredningen
Søndag 27/2 kl. 10.00 til ca. 14.00
Et tilbud om en travetur til Hyllekrog inden forårsfred-
ningen lukker tangen for offentlig adgang 1. marts. Fra 
Drummeholm ved roden af Hyllekrog går vi ud til Ninas 
Hus, der ejes af Fugleværnsfonden, hvor vi holder fro-
kost. Derefter besøger vi Naturstyrelsens udstilling i det 
gamle fyrtårn, hvor der er en fantastisk udsigt over om-
rådet. Der er mulighed for at se forskellige vinterfugle, 
såsom bjergirisk og snespurv, og er vi heldige, er der 
måske også en mosehornugle. Havørn plejer der altid 
at være. Bemærk: Turlængde i alt til fyret og retur ca. 7,5 
km (til spidsen og retur godt 11 km), så husk lidt proviant.
Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog.
Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen.

9. Ørnens Dag ved Nyord Enge
Søndag 27/2 kl. 10.00 til ca. 12.00
Det flotte nye fugletårn på Nyord Enge står færdigt, 
og vi vil på Ørnens Dag med glæde fremvise en havørn 
eller to - det slår aldrig fejl! Dagen byder sikkert også 
på en vandrefalk og lidt blå kærhøge.
Mødested: Fugletårnet på Nyord, ca. 1 km efter broen 
fra Møn til Nyord.
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen  
(Tlf. 20890909).
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Lørdag 5/3 kl. 10.00 til ca. 13.00
På den månedlige optællingstur i fuglereservatet går 
vi ad trampestien gennem rørskoven til fugletårnene. 
Fra de to fugletårne har vi et fantastisk syn over søen, 
rørskoven og de tilstødende enge. Vi vil kigge og lytte 
efter de første forårsbebudere som lærker og viber på 
Gåseengen samt rastende andefugle på søen.
Mødested: P-pladsen ved Østrupgård.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Gundsømagle Sø.

11. Ravnstrup Sø - fuglekassedag med bål og 
pandekager
Lørdag 5/3 kl. 10.00 til ca. 13.00
Familiedag ved Ravnstrup Sø, hvor vi går en tur og 
spejder efter forårstegn blandt fugle og blomster. 
Måske hører vi den gråstrubede lappedykker og vand-
riksen kappes om at lyde mest som stukne grise, og vi 
prøver at fange nogle af de smådyr, som fuglene jagter 
under vandet. Bagefter bygger vi fuglekasser, bager 
pandekager og brygger cowboykaffe. Se detaljeret 
program for dagen på hjemmesiden.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej 14a, 4160 Herluf-
magle. Ålehusvej ligger 2 km vest for Herlufmagle og er 
en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Ravnstrup Sø.

12. Gulstav Mose - Åbent Tårn
Søndag 6/3 kl. 10.00 til ca. 12.00
Vinterfugle i mosen. Selv om det er vinter, så kan der 
stadig kigges fugle. Er der åbent vand, har vi besøg af 
vintergæsterne fra nord. Her kan bl.a. nævnes bjergand, 
spidsand og lille skallesluger. Evt. ændringer vil fremgå 
af mosens Facebookside dagen før.
Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

13. Tryggelev Nor - Åbent Tårn
Søndag 6/3 kl. 13.00 til ca. 15.00
Vinterfugle i noret. Selv om det er vinter, så kan der 
stadig kigges fugle i de tre sammenhængende nor. 
Er der åbent vand, har vi besøg af vintergæsterne fra 
nord. Her kan bl.a. nævnes bjergand, spidsand og 
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Slille skallesluger. På havet ud for ses ofte store flokke 
af ederfugle, samt mindre flokke af sortænder og 
fløjlsænder. Evt. ændringer vil fremgå af norets Face-
bookside dagen før.
Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, 
Humble.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

14. Lille flagspætte i Vaserne
Onsdag 23/3 kl. 10.00 til ca. 12.00
Foråret er kommet til Vaserne, og vi prøver at finde 
den lille flagspætte.
Mødested: P-pladsen ved Bistrup Renseanlæg, Turistvej 
127, 3460 Birkerød.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Vaserne.

15. Bøjden Nor - Åbent Skjul
Søndag 27/3 kl. 10.00 til ca. 14.00
Forårstræk over noret. Trækket af ederfugle er ikke 
helt forbi. Store flokke af ryler og hjejler kan ses både 
rastende på engen, såvel som når de giver flyveopvis-
ning over noret. Der er stadig mange ænder i noret, og 
hormonerne bobler. Hannerne gør alt, hvad de kan, 
for at indynde sig hos hunnerne. Vi ser bl.a. på toppet 
lappedykkers fantastiske parringsdans, og hvinandens 
og toppet skalleslugers underholdende kurtisering. 
Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebookside 
dagen før.
Mødested: P-pladsen Dyndkrogvej 14, Bøjden, Faaborg.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

16. Nyord Enge – Åbent Hus i fugletårnet
Søndag 27/3 kl. 10.00 til ca. 12.00
Nyord Enge er en kendt rasteplads for flokke af bram-
gæs, og måske er der også enkelte andre gåsearter i 
flokkene. Årstidens største fugleattraktion er nok rov-
fuglene. Her kan vi forvente havørn, vandrefalk og blå 
kærhøg. Og så er de første småfugle som sanglærke, 
engpiber og stær begyndt at ankomme.
Mødested: Fugletårnet på Nyord, ca. 1 km efter broen 
fra Møn til Nyord.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Nyord.
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17. Forårsfugle og oprydning på Stormengene 
Søndag 27/3 kl. 9.00 til ca. 12.00
Der er forår i luften over Stormengene på Rømøs 
sydspids. Vi siger velkommen til gæs, ænder, viber og 
lærker, der vender tilbage fra deres vinterkvarterer. 
Der skal også ryddes op i vinterens efterladenskaber. 
Vi går i krig mod hybenroserne og fjerner gamle rester 
og nye skud. Små fyrretræer, som ikke hører hjemme 
på engene, skal ikke vide sig sikre. Vi sørger for af-
faldssække og ikke mindst en forfriskning og lidt godt 
til ganen. Du skal blot huske kikkert, arbejdshandsker, 
praktisk tøj og gerne en rive, en grensaks eller håndsav 
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Ssamt kaffe/te. Vi regner med at være færdige kl. 12. 
Fællestur for DOF-Sønderjylland og Fugleværnsfonden.
Mødested: P-pladsen for enden af Stormengevej/
Rimmevej ved Stormengene.
Turleder: Jan Ravnborg (Tlf. 28144464) og Martin 
Iversen (Tlf. 30494936).

18. Fuglestemmetur i Vaserne
Onsdag 30/3 kl. 10.00 til ca. 13.00
Flokke af grønsisken på vej nordover raster ofte i 
denne tid i Vaserne. Der er desuden godt gang i 
mejser, træløbere og gransangere, og der er gode 
chancer for at opleve lille flagspætte, der i denne tid 
er særligt aktiv. Måske også trækkende traner.
Mødested: Det store bøgetræ ved udsigtspunktet ud 
for Fyrrebakken ved Vasevej.
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen  
(Tlf. 20890909).

19. Fugleture ved Nivå Bugt Strandenge
Torsdag 31/3 kl. 10.00 til ca. 13.00
Vi følger årets gang ved Nivå og lytter til sang og kald 
fra de fugle, som lever i Nivås varierede natur. Turen er 
for alle, som ønsker at lære lidt mere om vores hjem-
lige fugle og det spændende dyre- og planteliv, som 
Nivå også byder på.
Mødested: Nivå Togstation.
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen  
(Tlf. 20890909).
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20. Gundsømagle Sø – de første forårsfugle
Lørdag 2/4 kl. 9.00 til ca. 12.00
Foråret er for alvor kommet til Gundsømagle Sø. Fra 
gangbroen og fugletårnene holder vi udkig efter de 
mange fugle, som allerede er i fuld gang med at for-
svare deres territorier med næb, kløer og sang.
Mødested: P-pladsen ved Østrupgård.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Gundsømagle Sø.

21. Ravnstrup Sø - skovens forårskor og 
blomsterflor
Lørdag 2/4 kl. 13.00 til ca. 15.00
Vi gæster Ravnstrup Søs naturskovsbræmmer med 
den sjældne skælrod, masser af dødt ved og et vel-
duftende vårflor, mens vi indprenter os de førstan-
kommende trækkende sangfugles stemmer og lytter 
efter frøer og skrubtudser. Hvis vi er heldige, spiller 
rørhøgen skyhøjt over vore hoveder. 
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej 14a, 4160 Herluf-
magle. Ålehusvej ligger 2 km vest for Herlufmagle og er 
en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Ravnstrup Sø.

22. Gulstav Mose - Åbent Tårn
Søndag 3/4 kl. 10.00 til ca. 12.00
Forårstrækket på Sydlangeland. Viber og lærker er for 
længst ankommet og mosen syder af aktivitet. Især de 
gråstrubede lappedykkere gør sig bemærket. Et dybt 
hult kald fra rørdrummen kan måske også høres. Evt. 
ændringer vil fremgå af mosens Facebookside dagen før.
Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

23. Tryggelev Nor - Åbent Tårn
Søndag 3/4 kl. 13.00 til ca. 15.00
Forårstræk over noret. Trækket af ederfugle er ikke 
helt forbi, og tit kommer de ganske tæt på lige ud for 
noret. Der er stadig mange ænder i mosen, og hor-
monerne bobler. Hannerne gør alt, hvad de kan, for at 
indynde sig hos hunnerne. Vi ser bl.a. på toppet lappe-
dykkers fantastiske parringsdans, toppet skalleslugers 
og hvinandens underholdende kurtisering. Måske ser 
vi årets første rørhøg i luften over noret? Evt. ændringer 
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vil fremgå af norets Facebookside dagen før.
Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, 
Humble.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

24. Fugletur til Rusland
Torsdag 7/4 kl. 10.00 til ca. 13.00
Vi går fra Tegners Museum ud i det smukke område. 
Her er mulighed for hedelærke og i skoven spætter, 
træløbere og andre småfugle.
Mødested: P-pladsen ved Tegners Museum.
Turleder: Martin Sjøstrøm og naturvejleder Jørn  
Dyhrberg Larsen (Tlf. 30346242).

25. Stormengene – forår, fugle og frisk luft
Lørdag 23/4 kl. 9.00 til ca. 12.00
Mens lærkerne synger og viberne flakser over engene, 
er forårstrækket i fuld gang. Drosler, vipstjerter og 
svaler er på vej mod nord. På vaderne tanker ænder, 
gæs og vadefugle op. På en gåtur på diget ved Storm- 
engene får vi forår, fugle og frisk luft.
Mødested: P-pladsen for enden af Stormengevej/
Rimmevej ved Stormengene.
Turleder: Jan Ravnborg (Tlf. 28144464).

26. Nivå Bugt Strandenge - Åbent hus 
Søndag 24/4 kl. 9.00 til ca. 12.00
Forårets fugle er kommet og er begyndt at synge i 
rørskoven. På vandet ses de rastende andefugle, eder-
fugle og vadefugle. Besøg fugletårnet på Tangen, hvor 
arbejdsgruppen står klar til at bestemme de mange fugle.
Mødested: Fugletårnet ved Nivå Bugt Strandenge.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
i Nivå.

27. Nyord Enge – Åbent Hus i fugletårnet
Søndag 24/4 kl. 10.00 til ca. 12.00
Arbejdsgruppen står endnu engang parat med kik-
kerter og teleskoper samt hjælp til artsbestemmelse 
af nogle af de fugle, man i disse dage kan opleve på 
engene. Højt over dem alle synger den lille lærke.
Mødested: Fugletårnet på Nyord, ca. 1 km efter broen 
fra Møn til Nyord.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Nyord.
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28. Ravnstrup Sø - fuglestemmeaften
Mandag 25/4 kl. 19.00 til ca. 21.00
Fuglestemmer skal høres i naturen – ellers lærer man 
dem aldrig. Vi går turen ud til det fjerneste fugleskjul 
ved søens bred og tilbage igen, mens vi igen og igen 
repeterer de mange fuglestemmer, der lyder fra rør-
skov, pilekrat og løvskov – eller fra de omkransende 
marker og enge. I løbet af foråret bliver der mulighed 
for at få de første halvt hundrede fuglestemmer ind 
under huden – og så på ’Fuglenes Dag’ den 29/5 
bliver der chance for en repetition. Turen gentages 
mandag den 2/5, 9/5, 16/5 og 23/5.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej 14a, 4160 Herluf-
magle. Ålehusvej ligger 2 km vest for Herlufmagle og er 
en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen.
Turleder: Henrik Wejdling og Naturvejleder Allan 
Gudio Nielsen (Tlf. 20890909).
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29. Bremsbøl Sø - med Nordens nattergal, 
blåhalsen
Tirsdag 26/4 kl. 19.30 til ca. 21.30
Foråret står for døren med masser af fuglestemmer. 
Vi lytter til sangerne, de første svaler er på vej, mens 
ænder og vadefugle tanker op i søen. Vi tager også 
en afstikker til Hasberg Sø og Ubjerg Kog. Sidst, men 
ikke mindst: ved solnedgang synger blåhalsene for 
fuld kraft. 
Mødested: P-pladsen ved Bremsbølvej 2, 6270 Tønder.
Turleder: Martin Iversen (Tlf. 30494936).

30. Fugleture ved Nivå Bugt Strandenge
Onsdag 27/4 kl. 10.00 til ca. 13.00
Vi følger årets gang ved Nivå og lytter til sang og kald 
fra de fugle, som lever i Nivås varierede natur. Turen er 
for alle, som ønsker at lære lidt mere om vores hjem-
lige fugle og det spændende dyre- og planteliv, som 
Nivå også byder på.
Mødested: Nivå Togstation.
Turleder: Naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen  
(Tlf. 30346242).

31. Fuglestemmetur i Vaserne
Torsdag 28/4 kl. 10.00 til ca. 13.00
Vi følger årets gang ved Vaserne og lytter til sang og 
kald fra de fugle, som lever i Vasernes varierede natur. 
Turen er for alle, som ønsker at lære lidt mere om 
vores hjemlige fugle og det spændende dyre- og 
planteliv, som Vaserne også byder på.
Mødested: Det store bøgetræ ved udsigtspunktet ud 
for Fyrrebakken ved Vasevej.
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen  
(Tlf. 20890909).

32. De 4 årstider i Svartingedal
Lørdag 30/4 kl. 7.00 til ca. 10.00
Nu er de fleste sangere kommet til dalen, der er gang i 
faunaen og duftene. Vi nyder det, vi selv har medbragt ved 
bordene i granitbruddet og lytter til fuglekoret. Igen vil det 
være op til deltagerne at afgøre, om vi efter ”kaffepausen” 
skal gå videre ned gennem dalen eller vende om.
Mødested: Ved vandværket på Simblegårdsvej nr. 24, 
3790 Hasle.
Turleder: Klaus Hermansen (Tlf. 42256873) og  
John Holm (Tlf. 28667749).
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33. Lysbugede knortegæs ved Agerø
Søndag 1/5 kl. 10.00 til ca. 13.00
Besøg i Fugleværnsfondens fuglereservat, endvidere 
Østagerø og muligvis Sydagerø. Der er oftest mange 
fugle på denne tid af året. Ynglefugle, der har overvintret 
under sydlige himmelstrøg, er ankommet; overvintrende 
trækfugle er endnu ikke afrejst. De lysbugede knorte-
gæs og hjejler vil nok være dominerende.
Mødested: P-pladsen på dæmningen til Agerø.
Turleder: Bent Birk Kristensen (Tlf. 40301342).

34. Gulstav Mose - Åbent Tårn
Søndag 1/5 kl. 10.00 til ca. 12.00
Forår i mosen. Fra mosen lyder rørdrummens dybe 
kald samt ændernes mangeartede lyde, og skoven 
genlyder af småfuglenes sang og kald. Det er forår! 
Mon gøgen lader sig høre? - Og måske se? Evt. ændrin-
ger vil fremgå af mosens Facebookside dagen før.
Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

35. Tryggelev Nor - Åbent Tårn
Søndag 1/5 kl. 13.00 til ca. 15.00
Forår i Noret. De fleste af de mange sangfugle er nu 
ankommet. Fra rørskoven høres rørsangernes skrat-
tende sang, og buske og krat genlyder af herlige fugle-
stemmer fra de mange arter, noret er beriget med. 
Undertiden sidder der en nattergal i krattet langs stien 
ud til fugleskjulet, og lader sin skønne og kraftige 
sang høre viden om. En mester i elegant flyvning ses 
ofte lavt over rørskoven. Det er rørhøgen på foura-
gerings-patrulje. Evt. ændringer vil fremgå af norets 
Facebookside dagen før.
Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, 
Humble.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

36. Ravnstrup Sø - fuglestemmeaften
Mandag 2/5 kl. 19.00 til ca. 21.00
Fuglestemmer skal høres i naturen – ellers lærer man 
dem aldrig. Vi går turen ud til det fjerneste fugleskjul 
ved søens bred og tilbage igen, mens vi igen og igen 
repeterer de mange fuglestemmer, der lyder fra rør-
skov, pilekrat og løvskov – eller fra de omkransende 
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marker og enge. I løbet af foråret bliver der mulighed 
for at få de første halvt hundrede fuglestemmer ind 
under huden – og så på ’Fuglenes Dag’ den 29/5 
bliver der chance for en repetition. Turen gentages 
mandag den 9/5, 16/5 og 23/5.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej 14a, 4160 Herluf-
magle. Ålehusvej ligger 2 km vest for Herlufmagle og er 
en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen.
Turleder: Henrik Wejdling og naturvejleder Jørn  
Dyhrberg Larsen (Tlf. 30346242).

37. Fugletur til Rusland
Torsdag 5/5 kl. 10.00 til ca. 13.00
Vi går fra Tegners Museum ud i det smukke område. 
Her er mulighed for hedelærke og i skoven spætter, 
træløbere og andre småfugle.
Mødested: P-pladsen ved Tegners Museum.
Turleder: Martin Sjøstrøm og naturvejleder Allan 
Gudio Nielsen (Tlf. 20890909).
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38. Fuglesang og gæslinger ved Gundsømagle Sø
Lørdag 7/5 kl. 9.00 til ca. 12.00
Nu er det tid at lytte efter de første sangere i skoven 
og kigge efter trækgæster, ænder og gæs på søen. 
Hvis grågåsen yngler her i år, kan vi måske se gæslinger 
på Gåseengen.
Mødested: P-pladsen ved Østrupgård.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Gundsømagle Sø.

39. Fugletur til Stubbe Sø
Lørdag 7/5 kl. 8.00 til ca. 11.00
Vi går en tur på naturstien fra Gravlev og gennem 
plantagen til fuglereservatet ved Stubbe Sø, hvor vi vil 
vise rundt og fortælle om arbejdet med naturplejen. 
Vi fortsætter ned over engen til søen. Undervejs vil 
vi lytte til de mange sangfugle, der nu er ankommet. 
Der er gode chancer for nogle af de lidt sjældnere 
fugle som hedelærke, broget fluesnapper og med 
held måske en havørn. Tilbage til P-pladsen ad natur-
stien. Medbring gerne kaffe/te og madpakke, så kan 
vi indtage forfriskningerne ved et af picnicbordene i 
reservatet. Begrænset antal deltagere. Tilmelding til 
turleder nødvendig.
Mødested: P-pladsen på Møllebækvej 500 m NV for 
Gravlev by.
Turleder: Joy Klein (Tlf. 23258595).

40. Sølsted Mose
Lørdag 7/5 kl. 19.00 til ca. 21.30
Foråret er i fuld gang, og fuglesangen fylder luften. 
På denne tur lytter vi til sangfuglene, der er vendt 
tilbage fra vinterkvarteret. Naturligvis også de lokale 
traner.
Mødested: Den nye P-plads ved Rute 11 over for 
Sølsted Rasteplads.
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen  
(Tlf. 20890909).

41. Bøjden Nor - Åbent Skjul
Søndag 8/5 kl. 10.00 til ca. 14.00
Travlhed på fugleøerne. De to fugleøer vrimler nu med 
fugle. Klyde, strandskade og hættemåge har fundet 
deres ynglepladser. I buske og træer langs stien er der 
et vældigt leben af de mange småfugle, hvor han-
nerne stadig prøver at lokke flere hunner til med deres 
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kraftige sangstemmer. Evt. ændringer vil fremgå af 
norets Facebookside dagen før. 
Mødested: P-pladsen Dyndkrogvej 14, Bøjden, Faaborg.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

42. Stormengene
Søndag 8/5 kl. 9.00 til ca. 12.00
Mens lærkerne synger og viberne flakser over engene 
er forårstrækket i fuld gang. Drosler, vipstjerter og 
svaler er på vej mod nord. På vaderne tanker ænder, 
gæs og vadefugle op. På en gåtur på diget ved Storm- 
engene får vi forår, fugle og frisk luft.
Mødested: P-pladsen for enden af Stormengevej/
Rimmevej ved Stormengene.
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen  
(Tlf. 20890909).

43. Ravnstrup Sø - fuglestemmeaften
Mandag 9/5 kl. 19.00 til ca. 21.00
Fuglestemmer skal høres i naturen – ellers lærer man 
dem aldrig. Vi går turen ud til det fjerneste fugleskjul 
ved søens bred og tilbage igen, mens vi igen og igen 
repeterer de mange fuglestemmer, der lyder fra rør-
skov, pilekrat og løvskov – eller fra de omkransende 
marker og enge. I løbet af foråret bliver der mulighed 
for at få de første halvt hundrede fuglestemmer ind 
under huden – og så på ’Fuglenes Dag’ den 29/5 
bliver der chance for en repetition. Turen gentages 
mandag den 16/5 og 23/5.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej 14a, 4160 Herluf-
magle. Ålehusvej ligger 2 km vest for Herlufmagle og er 
en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen.
Turleder: Henrik Wejdling og Naturvejleder Allan 
Gudio Nielsen (Tlf. 20890909).

44. Fuglestemmetur i Vaserne
Onsdag 11/5 kl. 10.00 til ca. 13.00
Turen er for alle, som ønsker at lære lidt mere om 
vores hjemlige sangfugle og det spændende dyre- og 
planteliv, som Vaserne også byder på. Der kræves ingen 
specielle forudsætninger eller udstyr for at deltage.
Mødested: Det store bøgetræ ved udsigtspunktet ud 
for Fyrrebakken ved Vasevej.
Turleder: Naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen  
(Tlf. 30346242).
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45. Fugleture ved Nivå Bugt Strandenge
Torsdag 12/5 kl. 10.00 til ca. 13.00
Vi følger årets gang ved Nivå og lytter til sang og kald 
fra de fugle, som lever i Nivås varierede natur. Turen er 
for alle, som ønsker at lære lidt mere om vores hjemlige 
fugle og det spændende dyre- og planteliv, som Nivå 
også byder på.
Mødested: Nivå Togstation.
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen  
(Tlf. 20890909).

46. Ravnstrup Sø - fuglestemmeaften
Mandag 16/5 kl. 19.00 til ca. 21.00
Fuglestemmer skal høres i naturen – ellers lærer man 
dem aldrig. Vi går turen ud til det fjerneste fugleskjul 
ved søens bred og tilbage igen, mens vi igen og igen 
repeterer de mange fuglestemmer, der lyder fra rør-
skov, pilekrat og løvskov – eller fra de omkransende 
marker og enge. I løbet af foråret bliver der mulighed 
for at få de første halvt hundrede fuglestemmer ind 
under huden – og så på ’Fuglenes Dag’ den 29/5 
bliver der chance for en repetition. Turen gentages 
mandag den 23/5.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej 14a, 4160 Herluf-
magle. Ålehusvej ligger 2 km vest for Herlufmagle og er 
en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen.
Turleder: Henrik Wejdling og naturvejleder Allan 
Gudio Nielsen (Tlf. 20890909).
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47. Fugletur til Stubbe Sø
Tirsdag 17/5 kl. 18.00 til ca. 21.00
Vi går en tur ved Stubbe Sø og lytter til de mange 
sangfugle, bl.a. broget fluesnapper og hedelærke, som 
yngler i Fugleværnsfondens naturreservat. Undervejs 
bliver der også tid til at se på den naturpleje, som er 
blevet gennemført de seneste par år.
Mødested: P-pladsen på Møllebækvej 500 m NV for 
Gravlev by.
Turleder: Naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen  
(Tlf. 30346242).

48. Ynglefugle i Vaserne
Onsdag 18/5 kl. 8.00 til ca. 10.00
Vi ser og lytter til sangfuglene, som synger på højtryk i 
denne tid. Mange af dem er flyttet ind i redekasserne.
Mødested: P-pladsen ved Bistrup Renseanlæg, Turistvej 
127, 3460 Birkerød.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Vaserne.

49. Nivå Bugt Strandenge - Åbent hus 
Søndag 22/5 kl. 9.00 til ca. 12.00
Fra rørskoven, i krattet bag fugletårnet og på strand- 
engene høres der dagen lang fuglesang og kald. Og så 
vrimler det jo med fugle lige ud for fugletårnet! Kom og 
vær med – der er rigtig meget at se på i denne tid.
Mødested: Fugletårnet ved Nivå Bugt Strandenge.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
i Nivå.
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50. Forår i Svartingedal
Søndag 22/5 kl. 10.00 til ca. 13.00
Vi går en tur i den smukke sprækkedal og lytter til 
fuglekoret. Svartingedal er kendt for sit store antal 
havesangere. Det kan være helt overvældende at 
opleve dem synge her og der og alle vegne i fugle- 
reservatet i denne tid. Vi ser også på områdets 
spændende flora og fauna.
Mødested: Simblegårdsvej 24, 3790 Hasle.
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 
20890909).

51. Ravnstrup Sø - fuglestemmeaften
Mandag 23/5 kl. 19.00 til ca. 21.00
Fuglestemmer skal høres i naturen – ellers lærer man 
dem aldrig. Vi går turen ud til det fjerneste fugleskjul 
ved søens bred og tilbage igen, mens vi igen og igen 
repeterer de mange fuglestemmer, der lyder fra rør-
skov, pilekrat og løvskov – eller fra de omkransende 
marker og enge. I løbet af foråret bliver der mulighed 
for at få de første halvt hundrede fuglestemmer ind 
under huden – og så på ’Fuglenes Dag’ den 29/5 bliver 
der chance for en repetition.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej 14a, 4160 Herluf-
magle. Ålehusvej ligger 2 km vest for Herlufmagle og er 
en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen.
Turleder: Henrik Wejdling og naturvejleder Allan 
Gudio Nielsen (Tlf. 20890909).

52. Korsang i Sølsted Mose 
Tirsdag 24/5 kl. 19.30 til ca. 22.00
Oplev sangfuglene… for fuld musik. På aftenturen 
rundt i mosen byder vi velkommen til alle vore almin-
delige sangfugle. Gøgen kukker, droslerne synger og 
vandrikserne leverer grisehyl fra mosens sumpe. Men 
også andre spændende mosefugle kan dukke op. 
Hvad med en trane, en blåhals, rørdrum eller….
Mødested: Den nye P-plads ved Rute 11 over for 
Sølsted Rasteplads.
Turleder: Peter Kjer Hansen (Tlf. 61150707).

53. Fuglestemmetur i Vaserne
Onsdag 25/5 kl. 10.00 til ca. 13.00
Turen er for alle, som ønsker at lære lidt mere om 
vores hjemlige sangfugle og det spændende dyre- 
og planteliv, som Vaserne også byder på. Der kræves 
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ingen specielle forudsætninger eller udstyr for at 
deltage.
Mødested: Det store bøgetræ ved udsigtspunktet ud 
for Fyrrebakken ved Vasevej.
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen  
(Tlf. 20890909).

54. Nyord Enge – Åbent Hus i fugletårnet
Søndag 29/5 kl. 10.00 til ca. 12.00
Resultatet af forårets anstrengelser kan nu opleves på 
Nyord Enge. Arbejdsgruppen står parat med kikkerter 
og teleskoper og hjælper gerne med at artsbestemme 
nogle af de mange fugle, som i denne tid opholder sig 
på engene.
Mødested: Fugletårnet på Nyord, ca. 1 km efter broen 
fra Møn til Nyord.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Nyord.

55. Fuglenes Dag – Ravnstrup Sø
Søndag 29/5 kl. 3.00 til ca. 5.00
’Fuglenes Dag’ fejres ved Ravnstrup Sø med en tidlig 
morgentur. Vi mødes i mørke og hører de forskellige 
arter starte én for én i takt med daggryets komme. 
Først natugle og nattergal, siden solsort og sang-
drossel og til slut et kor på mere end 30 forskellige 
stemmer!
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej 14a, 4160 Herluf-
magle. Ålehusvej ligger 2 km vest for Herlufmagle og er 
en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen.
Turleder: Henrik Wejdling.

56. Fuglenes Dag – Saksfjed Inddæmning
Søndag 29/5 kl. 10.00 til ca. 13.00
Nu er luften fuld af sang og foråret i fuldt flor. Vi lytter 
efter og ser på de ankomne sangfugle og det øvrige 
fugleliv. På denne årstid er der altid chance for over-
raskende fugleiagttagelser. Vi kigger også på områdets 
flora og fortæller om inddæmningens og landskabets 
historie. Vi besøger bl.a. nogle af de arealer i ind-
dæmningen, som er ejet af Fugleværnsfonden. Turen 
afsluttes med et besøg på Lyttesholm Naturcenter, 
hvor vi kan indtage vores medbragte frokost. Der er 
mulighed for at købe en kop kaffe på Lyttesholm.
Mødested: Lyttesholm, Lyttesholmvej4A, 4970 Rødby.
Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen.
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57. Fuglestemmetur i Vaserne
Onsdag 1/6 kl. 10.00 til ca. 13.00
Turen er for alle, som ønsker at lære lidt mere om 
vores hjemlige sangfugle og det spændende dyre- 
og planteliv, som Vaserne også byder på. Der kræves 
ingen specielle forudsætninger eller udstyr for at 
deltage.
Mødested: Det store bøgetræ ved udsigtspunktet ud 
for Fyrrebakken ved Vasevej.
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen  
(Tlf. 20890909).

58. Fugletur ved Gulstav Mose
Torsdag 2/6 kl. 10.00 til ca. 12.00
Rørdrum, karmindompap og pirol er nogle af de mere 
sjældne arter vi kan være heldige at opleve ved Gul-
stav Mose. Ellers byder gærdselsskovene på et smukt 
kor af en lang række sangfugle.
Mødested: P-pladsen ved Gulstav Mose.
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen  
(Tlf. 20890909).

59. Nattergalekoncert ved Gundsømagle Sø
Torsdag 2/6 kl. 10.00 til ca. 13.00
Vi går den flotte tur fra P-pladsen i Østrup til gang-
broen i rørskoven ved det vestlige fugletårn. På vejen 
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lytter vi bl.a. til nattergal og et væld af småfugle. I rør-
skoven venter der skægmejser og andre rørskovsfugle. 
Til slut måske natugle med unger i skoven.
Mødested: P-pladsen ved Østrupgård.
Turleder: Naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen  
(Tlf. 30346242).

60. Skægmejser ved Gundsømagle Sø
Lørdag 4/6 kl. 9.00 til ca. 12.00
Her i starten af juni er der rigtig gang i fuglesangen, 
både i skoven og ude i rørskoven. Midt ude i rør-
skoven sidder rørspurven i toppen af en lille pilebusk 
og synger, og måske er vi heldige at få et glimt af den 
smukke skægmejse.
Mødested: P-pladsen ved Østrupgård.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Gundsømagle Sø.

61. Gulstav Mose - Åbent Tårn
Søndag 5/6 kl. 10.00 til ca. 12.00
Sommer i mosen. Der er unger i mange af rederne, og 
måske får vi rørdrummen at se på vej med føde til un-
gerne. Det gælder også for rørhøgen, der også er fast 
ynglefugl i mosen. Overalt har småfuglene travlt. Mon 
vi også i år får karmindompappen at se og høre med 
sit ’pleased to meet you!´? Evt. ændringer vil fremgå 
af mosens Facebookside dagen før.
Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

62. Tryggelev Nor - Åbent Tårn
Søndag 5/6 kl. 13.00 til ca. 15.00
Sommer i noret. Måske den smukkeste årstid i fugle-
reservatet. De sidste ynglefugle er på plads. De der 
kom først, har allerede unger. Der er travlhed over-
alt. Vi kigger på landskabet, og vi ser på hvorledes 
samspillet mellem fugle og natur er. Der fortælles 
om den naturpleje, som den frivillige arbejdsgruppe 
udfører året rundt i Nørreballe, Salme & Tryggelev Nor. 
Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebookside 
dagen før.
Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, 
Humble.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).
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1  Rusland
Adresse: Museumsvej 19, 3120 Dronningmølle  
4 ture: 24, 37, 64, 73

2  Nivå Bugt Strandenge
Adresse: Strandvejen, 2990 Nivå
12 ture: 19, 26, 30, 45, 49, 65, 75, 77, 92, 95, 104, 114

3  Vaserne
Adresse: Vasestien, 3460 Birkerød
8 ture: 14, 18, 31, 44, 48, 53, 57, 115

4  Gundsømagle Sø
Adresse: Store Valbyvej 271, 3670 Veksø Sj
11 ture: 1, 2, 10, 20, 38, 59, 60, 85, 101, 116, 119

5  Ravnstrup Sø
Adresse: Ålehusvej 18 U, 4160 Herlufmagle
11 ture: 4, 11, 21, 28, 36, 43, 46, 51, 55, 86, 107

6  Nyord Enge
Adresse: Ulvshalevej 401, 4780 Stege
7 ture: 9, 16, 27, 54, 83, 99, 113
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7  Barup Sø
Adresse: Lillebrændevej 8, 4850 Stubbekøbing
1 tur: 69

8  Saksfjed-Hyllekrog
Adresse: Lyttesholmvej, 4970 Rødby
16 ture: 8, 56, 63, 71, 74, 79, 82, 84, 90, 93, 96, 
100, 106, 108, 110, 112

9  Gulstav Mose
Adresse: Gulstavvej, 5935 Bagenkop
13 ture: 3, 12, 22, 34, 58, 61, 76, 88, 91, 94, 103, 117, 
120

10  Tryggelev Nor
Adresse: Stenbækvej 6, 5932 Humble/Østersøvej 
15, 5932 Humble/Nørreballevej 2, 5932 Humble
12 ture: 5, 13, 23, 35, 62, 78, 89, 91, 94, 105, 118, 
121

11  Bøjden Nor
Adresse: Dyndkrogvej, 5600 Faaborg
5 ture: 6, 15, 41, 81, 98

12  Søgård Mose
Adresse: Flensborg Landevej 23, 6200 Åbenrå
1 ture: 67

13  Sølsted Mose
Adresse: Brændevej, 6270 Tønder/ 
Ribe Landevej 133, 6270 Tønder
4 ture: 40, 52, 66, 68

14  Stormengene
Adresse: Stormengevej, 6792 Rømø
7 ture: 17, 25, 42, 72, 80, 87, 111

15  Bremsbøl Sø
Adresse: Bremsbølvej, 6270 Tønder
2 ture: 29, 97

16  Stubbe Sø
Adresse: Agertoften 16, 8400 Ebeltoft
2 ture: 39, 47

17  Agerø
Adresse: Agerøvej 26, 7960 Karby
2 ture: 33, 102

18  Svartingedal
Adresse: Simblegårdsvej 24, 3790 Hasle
5 ture: 7, 32, 50, 70, 109
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63. Forsommertur i Saksfjed
Onsdag 8/6 kl. 10.00 til ca. 13.00
Vi går en tur i det spændende Saksfjed-område. Ved 
turens start er der gode chancer for sortstrubet bynke- 
fugl og rødrygget tornskade, og ved fugletårnet 
ynglende klyder og hættemåger. Vi kratlusker også 
efter rødtoppet fuglekonge og hilser på de vilde heste.
Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrogtangen.
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen  
(Tlf. 20890909).

64. Fugletur til Rusland
Torsdag 9/6 kl. 10.00 til ca. 13.00
Vi går fra Tegners Museum ud i det smukke område. 
Her er mulighed for rødrygget tornskade og i skoven 
spætter, træløbere og andre småfugle. Vi kigger også 
på områdets spændende flora og insektliv – måske er 
biulvene allerede i gang?
Mødested: P-pladsen ved Tegners Museum.
Turleder: Martin Sjøstrøm og naturvejleder Allan 
Gudio Nielsen (Tlf. 20890909).

65. Fugleture ved Nivå Bugt Strandenge
Fredag 10/6 kl. 10.00 til ca. 13.00
Vi følger årets gang ved Nivå og lytter til sang og kald 
fra de fugle, som lever i Nivås varierede natur. Turen er 
for alle, som ønsker at lære lidt mere om vores hjem-
lige fugle og det spændende dyre- og planteliv, som 
Nivå også byder på.
Mødested: Nivå Togstation.
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen  
(Tlf. 20890909).

66. Sølsted Mose
Lørdag 11/6 kl. 9.00 til ca. 12.00
Sølsted Mose koger af fuglesang fra de hjemvendte yng-
lefugle. Vi kigger naturligvis også efter de lokale traner.
Mødested: Den nye P-plads ved Rute 11 over for 
Sølsted Rasteplads.
Turleder: Naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen  
(Tlf. 30346242).

67. Søgård Mose – nattergal og andet godt
Søndag 12/6 kl. 10.00 til ca. 13.00
Vi går fra P-pladsen forbi Søgård Sø ud til mosen, hvor 
tårnet besøges og tilbage igen til P-pladsen. Mulighed 
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for trane, nattergal og mange forskellige sangfugle.
Mødested: P-pladsen syd for motorvejsafkørsel 15 
Søgård ved Avntoftvej.
Turleder: Martin Jessen og naturvejleder Jørn  
Dyhrberg Larsen (Tlf. 30346242).

68. Stemmer i Sølsted 
Onsdag 15/6 kl. 20.00 til ca. 22.30
Vi slår ørerne ud på en aftentur i Sølsted Mose. Her 
er alle sangfuglene på plads og giver koncert. Gøgen 
kukker, nattergalen klukker og den sælsomme græs-
hoppesanger svirrer. Men også andre spændende 
mosefugle kan dukke op. Måske en trane, en blåhals, 
en rørvagtel eller….
Mødested: Den nye P-plads ved Rute 11 over for 
Sølsted Rasteplads.
Turleder: Martin Iversen (Tlf. 30494936) og Inger 
Sønnichsen (Tlf. 23629934).
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69. Barup Sø – nattergale og hæse hyl!
Torsdag 16/6 kl. 20.00 til ca. 22.00
Mange af rørskovens fugle lever en skjult tilværelse og 
ses kun sjældent – til gengæld kan de høres! Der vil 
denne aften være god chance for at høre nogle af Barup 
Søs mange vandrikser hyle og vræle i skumringen, 
mens rørdrummen giver igen med hule baslyde fra 
rørskovens dyb. Det er også tid for skønsang leveret af 
de mange nattergale, som yngler i fuglereservatet.
Mødested: Indgangen til reservatet fra Lillebrændevej 
mellem Blæsebjerg og Lillebrænde vest for Stubbekøbing.
Turleder: Hans Schou Frederiksen og naturvejleder 
Jørn Dyhrberg Larsen (Tlf. 30346242).

70. De 4 årstider i Svartingedal
Lørdag 18/6 kl. 6.30 til ca. 9.30
Ynglesæsonen er i fuld gang for dalens lokale sang-
fugle, og vi lytter til blandt andet havesanger, sang-
drossel og nattergal. Vi nyder det, vi selv har medbragt 
ved bordene i granitbruddet, mens vi lytter til fugle-
koret. Igen vil det være op til deltagerne at afgøre, om 
vi efter kaffepausen skal gå videre ned gennem dalen 
eller vende om.
Mødested: Ved vandværket på Simblegårdsvej nr. 24, 
3790 Hasle.
Turleder: Klaus Hermansen (Tlf. 42256873) og John 
Holm (Tlf. 28667749).

71. De Vilde Blomsters Dag i Saksfjed 
Inddæmning
Søndag 19/6 kl. 10.00 til ca. 13.00
I forbindelse med De Vilde Blomsters Dag i Norden, 
arrangeres en tur til dele af Saksfjed Inddæmning. 
Her findes bl.a. en bestand af orkidéen bakkegøgelilje 
og den fredede kongebregne og som noget meget 
glædeligt nyt, er der nu også fremkommet en meget 
stor bestand af den lille kødædende plante rundbladet 
soldug på Fugleværnsfondens areal. Turen afsluttes 
med et besøg på Lyttesholm Naturcenter, hvor vi kan 
indtage vores medbragte frokost. Der er mulighed for 
at købe en kop kaffe på Lyttesholm. Arrangør: Dansk 
Botanisk Forening i samarbejde med Lyttesholm Natur-
center og Fugleværnsfonden.
Mødested: Lyttesholm, Lyttesholmvej4A, 4970 Rødby.
Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen.
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72. De vilde blomsters dag på Stormengene
Søndag 19/6 kl. 10.00 til ca. 13.00
Forsommeren er på sit højeste. Mange blomster står 
i fuldt flor. På Stormengene møder vi mange naturtyper: 
vade, marsk, strandeng, klit, hede, krat. Hver type har 
sin egen karakteristiske flora med særprægede blomster 
som kveller, hindebæger, annelgræs, soldug, klokke-
ensian. Mon ikke også nogle af lokalitetens ynglefugle er 
på programmet. Husk gerne praktisk tøj… og kaffe.
Mødested: P-pladsen for enden af Stormengevej/
Rimmevej ved Stormengene.
Turleder: Mette Due og Klaus Fries (Tlf. 24417052).

73. Fugletur til Rusland
Torsdag 23/6 kl. 10.00 til ca. 13.00
Vi går fra Tegners Museum ud i det smukke område. 
Her er mulighed for rødrygget tornskade og i skoven 
spætter, træløbere og andre småfugle. Vi kigger også 
på områdets spændende flora og insektliv – måske er 
biulvene allerede i gang?
Mødested: P-pladsen ved Tegners Museum.
Turleder: Martin Sjøstrøm.
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74. Hyllekrog er igen åben for offentligheden!
Lørdag 16/7 kl. 10.00 til ca. 14.00
Hyllekrog er nu igen åben for besøgende efter for-
årsfredningen. I samarbejde med Fugleværnsfonden 
og Naturstyrelsen Storstrøm arrangerer Lyttesholm 
Naturcenter en tur til Hyllekrogtangen. Vi besøger 
Naturstyrelsens udstilling i fyrtårnet, hvor der er en fan-
tastisk udsigt over Hyllekrogtangen, og vi spiser vores 
madpakke i Ninas Hus, som ejes af Fugleværnsfonden. 
Undervejs studerer vi Hyllekrogs flora og fauna, bl.a. 
de ande- og vadefugle, der nu raster på tangen. Tur-
længde til fyret og retur ca. 7,5 km (til spidsen og retur 
godt 11 km), så husk lidt proviant, især noget at drikke. 
Ligeledes er det en god ide at huske solcremen.
Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog.
Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen.

75. Trækfugleaften ved Nivå Bugt Strandenge
Onsdag 20/7 kl. 19.00 til ca. 21.00
På denne tid af året – og dagen – ses de rastende 
vadefugle, andefugle og terner meget fint fra fugle-
tårnet. I skumringen er der mulighed for flagermus på 
insektjagt over rørskoven. Tag aftenkaffen med!
Mødested: Fugletårnet ved Nivå Bugt Strandenge.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
i Nivå.
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76. Gulstav Mose - Åbent Tårn
Søndag 7/8 kl. 10.00 til ca. 12.00
Fuglekig ved Gulstav. Mosen koger af liv, her før det 
store fugletræk sætter ind. Årets yngel af stære og 
svaler har travlt med at søge føde til de lange rejser 
sydpå. Vadefugletrækket er i gang, og ternerne har 
vendt næbbet mod syd. Evt. ændringer vil fremgå af 
mosens Facebookside dagen før.
Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

77. Nivå Bugt Strandenge - Åbent hus 
Søndag 7/8 kl. 9.00 til ca. 12.00
Vadefuglene har startet deres træk og raster på vej 
sydpå. Besøg fugletårnet på Tangen, hvor arbejds-
gruppen står klar til at bestemme de mange fugle.
Mødested: Fugletårnet ved Nivå Bugt Strandenge.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
i Nivå.

78. Tryggelev Nor - Åbent Tårn
Søndag 7/8 kl. 13.00 til ca. 15.00
Fuglekig i Tryggelev Nor. Vadefugletrækket er allerede 
i gang, og på vandet har vi fornøjelse af de mange 
ællinger og gæslinger fra årets produktion. Både sva-
lerne og nogle af ternerne har vendt næbbet mod syd, 
men både splitternen og rovternen er her et stykke tid 
endnu, og lader os høre deres karakteristiske kald. Evt. 
ændringer vil fremgå af norets Facebookside dagen før.
Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, 
Humble.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

79. Rovfugledage ved Hyllekrog
Onsdag 24/8 kl. 10.00 til ca. 15.00
Her i sensommeren og efteråret følger vi rovfugletrækket 
over Saksfjed-Hyllekrog. Området hører til blandt Skan-
dinaviens bedste steder, hvis man vil opleve efterårets 
imponerende rovfugletræk. Hvepsevågerne er allerede i 
gang med deres træk sydover. Der bliver måske også tid 
til lidt kratlusk i Saksfjed. Husk madpakke og kaffe til turen.
Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog.
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen  
(Tlf. 20890909).
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80. Sommerdag på Stormengene med 
vadefugle og klokkeensian
Lørdag 27/8 kl. 14.00 til ca. 17.00
Vadefugletrækket er i fuld gang, så der venter os fugle 
i tusindvis på en gåtur ved Stormengene på sydspidsen af 
Rømø. Ryler og kobbersnepper blander sig med præste-
kraver og klirer. Med lidt held ser vi også nogle af verdens 
bedste flyvere, ternerne. Inde på engene blomstrer 
tusindvis af den smukke klokkeensian, mens mange andre 
planter lyser op med deres farvestrålende blomster. 
Mødested: P-pladsen for enden af Stormengevej/
Rimmevej ved Stormengene.
Turleder: Jan Ravnborg (Tlf. 28144464).

81. Bøjden Nor - Åbent Skjul
Søndag 28/8 kl. 10.00 til ca. 14.00
Kender du anden? Det er normalt muligt at se gra-
vand, gråand, pibeand, knarand, krikand, spidsand, 
taffeland og troldand. Der er stadig store flokke af vibe 
og hjejle i noret, og de sidste vadefugle fouragerer 
inden en lang rejse mod syd. I efteråret 2021 var der 
også flere dages besøg af sølvhejre og skestork. Evt. 
ændringer vil fremgå af norets Facebookside dagen før.
Mødested: P-pladsen Dyndkrogvej 14, Bøjden, Faaborg.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

82. Hvepsevågens Dag - Hyllekrog
Søndag 28/8 kl. 9.00 til ca. 16.00
Det er højsæson for hvepsevåger! Og der er ikke no-
get bedre sted i Danmark, hvis man vil se de smukke 
rovfugle trække sydover end ved Saksfjed-Hyllekrog. 
Fugleværnsfondens fuglereservat kan her sidst i 
august næsten altid matche trækket af hvepsevåger 
ved Falsterbo i Sverige. Men dagen byder ikke kun på 
hvepsevågetræk – f.eks. er fiskeørn og lærkefalk faste 
indslag. Der er mulighed for at købe en kop kaffe på 
Lyttesholm Naturcenter.
Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog.
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen  
(Tlf. 20890909).

83. Nyord Enge – Åbent Hus i fugletårnet
Søndag 28/8 kl. 10.00 til ca. 12.00
Nyord et vigtigt knudepunkt på trækruten mellem 
overvintringsområderne i syd og yngleområderne i 
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nord, og store flokke af ænder, gæs og vadefugle kan 
opleves på engene og havet omkring. Og så er luften 
fyldt med svaler!
Mødested: Fugletårnet på Nyord, ca. 1 km efter broen 
fra Møn til Nyord.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Nyord.

84. Rovfugledage ved Hyllekrog
Onsdag 31/8 kl. 10.00 til ca. 15.00
Her i sensommeren og efteråret følger vi rovfugle-
trækket over Saksfjed-Hyllekrog. Området hører til 
blandt Skandinaviens bedste steder, hvis man vil op-
leve efterårets imponerende rovfugletræk. Der bliver 
måske også tid til lidt kratlusk i Saksfjed. Husk mad-
pakke og kaffe til turen.
Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog.
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen  
(Tlf. 20890909).
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85. Gundsømagle Sø – skal vi se jagende 
fiskeørn?
Lørdag 3/9 kl. 9.00 til ca. 12.00
Den månedlige optællingstur. På engene kan der være 
masser af gæs, ligesom skoven kan være fyldt med 
småfugle. Hvis man er heldig, kan man i det tidlige 
efterår opleve fiskeørnen styrtdykke fra 20-30 meters 
højde. Medbring gerne kaffe og noget spiseligt til en 
pause ved vesttårnet, hvor der er bænke.
Mødested: P-pladsen ved Østrupgård.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Gundsømagle Sø.

86. Ravnstrup Sø - høsttur med insekthoteller
Lørdag 3/9 kl. 11.00 til ca. 14.00
Starten af september kan godt være lidt stille på fugle-
fronten ved Ravnstrup Sø, men vi mærker os små- 
fuglenes kald, og skulle en trækkende hvepsevåge eller 
fiskeørn lægge vejen forbi – så studerer vi selvfølgelig 
også den! Hvis det er stille og solrigt er der mange dag-
sommerfugle, der flokkes om især de sent blomstrende 
hjortens trøst. Vi studerer dem og andre insekter, og 
som særlig gestus til børnefamilier og andre kreative 
sjæle slutter vi af med at bygge små insekthoteller, som 
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deltagerne kan tage med hjem og sætte op i haven som 
kærkomne vinterhi for havens ellers hjemløse insekt-
fauna. Og til næste år vil hotellerne fungere som yngle-
pladser for insekter, der både kan hjælpe med at holde 
bladlusene i skak, og samtidig tjene som føde for havens 
fugle. Se detaljeret program for dagen på hjemmesiden.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej 14a, 4160 Herluf-
magle. Ålehusvej ligger 2 km vest for Herlufmagle og er 
en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Ravnstrup Sø.

87. Stormengene
Lørdag 3/9 kl. 9.00 til ca. 12.00
Efterårstrækket er i gang, og de første trækfugle er 
begyndt at passere Rømø. Masser af småfugle raster 
i krat og skov, mens tusinder af gæs, ænder og vade-
fugle nyder godt af Vadehavets rigelige fødemængder. 
På en rundtur ved Stormengene holder vi også øje 
med drosler, finker og pibere, som er på vej sydpå.
Mødested: P-pladsen for enden af Stormengevej/
Rimmevej ved Stormengene.
Turleder: Naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen  
(Tlf. 30346242).
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88. Gulstav Mose - Åbent Tårn
Søndag 4/9 kl. 10.00 til ca. 12.00
Rovfugletræk på Sydlangeland. Så er der gang i det 
store fugletræk. Røde glenter og især hvepsevåger 
kan ses trække ud over klinten med kurs sydpå. Mange 
af småfuglene flyver rundt og spiser sig energi til, så 
de kan klare rejsen syd på. Evt. ændringer vil fremgå af 
mosens Facebookside dagen før.
Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).
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89. Tryggelev Nor - Åbent Tårn
Søndag 4/9 kl. 13.00 til ca. 15.00
Rovfugletræk over Tryggelev Nor. Er vand og vejr 
til det, så byder Tryggelev Nor på en masse vade-
fugle, ænder, gæs og rovfugle. Fiskeørnen ses ofte 
styrtdykke efter fisk fra stor højde. ”Piskeriset”, den 
lille dværgfalk, ses ofte i lav højde over engene. Og 
viberne - hvordan gik dette års ynglesæson? Får vi 
nogle af de store flokke at se? Det har knebet de sidste 
par år. Vi håber alle, at nedgangen snart må stagnere, 
og allerhelst at viben atter må få fremgang. Evt. æn-
dringer vil fremgå af norets Facebookside dagen før.
Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, 
Humble.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

90. Rovfugledage ved Hyllekrog
Onsdag 7/9 kl. 10.00 til ca. 15.00
Her i sensommeren og efteråret følger vi rovfugle-
trækket over Saksfjed-Hyllekrog. Området hører til 
blandt Skandinaviens bedste steder, hvis man vil op-
leve efterårets imponerende rovfugletræk. Der bliver 
måske også tid til lidt kratlusk i Saksfjed. Husk mad-
pakke og kaffe til turen.
Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog.
Turleder: Naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen  
(Tlf. 30346242).

91. Fugletræk over Sydlangeland
Lørdag 10/9 kl. 10.00 til ca. 15.00
I Fugleværnsfondens lille reservat Gulstav Mose på 
Sydlangeland og i de nærliggende gærdselsskove 
raster i denne tid mange småfugle, inden turen går 
videre sydover. Efter et besøg i reservatets smukke 
fugletårn, lusker vi gennem Gulstav Vesterskov ned til 
stranden og videre til Dovns Klint. Hvis vejret er godt, 
er der gode chancer for at opleve et flot rovfugletræk. 
Kl. 13.00 fortsætter turen ved P-pladsen ved Tryggelev 
Nor. I denne tid byder Tryggelev Nor på en masse vade-
fugle, ænder og rovfugle.
Mødested: Kl. 10.00 ved fugletårnet ved Gulstav Mose. 
Fra P-pladsen følges stien til Gulstav Vesterskov.  
Kl. 13.00 ved P-pladsen i Tryggelev Nor.
Turleder: Naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen  
(Tlf. 30346242).
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92. Åbent Hus i Nivå Bugt Strandenge – 
Naturens Dag
Søndag 11/9 kl. 13.00 til ca. 16.00
Mange ande- og vadefuglearter raster i bugten, og 
der er mulighed for trækkende rovfugle og med held 
traner. Isfuglen, som yngler i området, ses ofte sidde 
på stenene ud for fugletårnet eller fiskende i bugten. 
Måske den viser sig frem her på Naturens Dag!
Mødested: Fugletårnet ved Nivå Bugt Strandenge.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
i Nivå.

93. Rovfugledage ved Hyllekrog
Onsdag 14/9 kl. 10.00 til ca. 15.00
Her i sensommeren og efteråret følger vi rovfugle-
trækket over Saksfjed-Hyllekrog. Området hører til 
blandt Skandinaviens bedste steder, hvis man vil op-
leve efterårets imponerende rovfugletræk. Der bliver 
måske også tid til lidt kratlusk i Saksfjed. Husk mad-
pakke og kaffe til turen.
Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog.
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen  
(Tlf. 20890909).

94. Fugletræk over Sydlangeland
Søndag 18/9 kl. 10.00 til ca. 15.00
I Fugleværnsfondens lille reservat Gulstav Mose på 
Sydlangeland og i de nærliggende gærdselsskove 
raster i denne tid mange småfugle, inden turen går 
videre sydover. Efter et besøg i reservatets smukke 
fugletårn, lusker vi gennem Gulstav Vesterskov ned til 
stranden og videre til Dovns Klint. Hvis vejret er godt, 
er der gode chancer for at opleve et flot rovfugletræk. 
Kl. 13.00 fortsætter turen ved P-pladsen ved Tryggelev 
Nor. I denne tid byder Tryggelev Nor på en masse vade-
fugle, ænder og rovfugle.
Mødested: Kl. 10.00 ved fugletårnet ved Gulstav Mose. 
Fra P-pladsen følges stien til Gulstav Vesterskov.  
Kl. 13.00 ved P-pladsen i Tryggelev Nor.
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen  
(Tlf. 20890909).

95. Fugleture ved Nivå Bugt Strandenge
Mandag 19/9 kl. 10.00 til ca. 13.00
Vi følger årets gang ved Nivå og lytter til sang og kald 
fra de fugle, som lever i Nivås varierede natur. Turen er 
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for alle, som ønsker at lære lidt mere om vores hjem-
lige fugle og det spændende dyre- og planteliv, som 
Nivå også byder på.
Mødested: Nivå Togstation.
Turleder: Naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen  
(Tlf. 30346242).

96. Rovfugledage ved Hyllekrog
Onsdag 21/9 kl. 10.00 til ca. 15.00
Her i efteråret følger vi rovfugletrækket over Saks-
fjed-Hyllekrog. Området hører til blandt Skandina-
viens bedste steder, hvis man vil opleve efterårets 
imponerende rovfugletræk. Der bliver måske også 
tid til lidt kratlusk i Saksfjed. Husk madpakke og 
kaffe til turen.
Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog.
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen  
(Tlf. 20890909).

97. Bremsbøl Sø - trækfugle ved grænsen og 
Sort Sol som bonus
Lørdag 24/9 kl. 17.00 til ca. 19.00
Efterår og fugletræk. Ved Bremsbøl Sø krydser fuglene 
grænsen på deres vej mod syd. Snart forlader de sid-
ste svaler landet. Vi kan opleve ænder, vadefugle og 
småfugle… og er vi heldige, ser vi de enorme stære-
flokke gå til ro i rørskoven ved Hasberg. Mange af dem 
passerer lige hen over Bremsbøl Sø.
Mødested: P-plads ved Bremsbølvej 2, 6270 Tønder.
Turleder: Martin Iversen (Tlf. 30494936).

98. Bøjden Nor - Åbent Skjul
Søndag 25/9 kl. 10.00 til ca. 14.00
Efterårstrækket over Bøjden Nor. Fugletrækket er 
på sit højeste og falke samt våger er i luften, hvor 
de søger termikken og vinden for at komme sikkert 
over havet. Skov og krat er fuld af ivrigt kaldende 
småfugle, der spiser sig energi til i ly af natten at 
stikke sydover. Der ses normalt spurvehøg, tårnfalk, 
hvepsevåge og musvåge. Sommetider ses også van-
drefalk og lærkefalk, og de unge havørne er begyndt 
at trække rundt langs kysterne. Evt. ændringer vil 
fremgå af norets Facebookside dagen før. 
Mødested: P-pladsen Dyndkrogvej 14, Bøjden, Faaborg.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).
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99. Nyord Enge – Åbent Hus i fugletårnet
Søndag 25/9 kl. 10.00 til ca. 12.00
Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe på Nyord 
Enge står atter parat i fugletårnet med teleskoper og 
kikkerter. Fra fugletårnet er der et godt udsyn over 
strandengene, og med lidt held ser vi den lille dværg-
falk på jagt efter småfugle lavt over engene. Store 
flokke af især grågæs og bramgæs kan både ses og 
høres. Også kørestolsbrugere kan opleve fuglene, idet 
der er platform med rampe ved Fugleværnsfondens 
tårn og ved Hyldevang.
Mødested: Fugletårnet på Nyord, ca. 1 km efter broen 
fra Møn til Nyord.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Nyord.

100. Rovfugledage ved Hyllekrog
Onsdag 28/9 kl. 10.00 til ca. 15.00
Her i efteråret følger vi rovfugletrækket over Saks-
fjed-Hyllekrog. Området hører til blandt Skandinaviens 
bedste steder, hvis man vil opleve efterårets impone-
rende rovfugletræk. Der bliver måske også tid til lidt 
kratlusk i Saksfjed. Husk madpakke og kaffe til turen.
Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog.
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen  
(Tlf. 20890909).
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101. Gundsømagle Sø – oktobers mylder af fugle
Lørdag 1/10 kl. 9.00 til ca. 12.00
Her, hvor skoven er ved at iklæde sig efterårsfarverne, 
vil der stadig være fugle, som ikke er trukket væk, 
ligesom vintergæsterne er begyndt at indfinde sig. I 
skoven kan der være massevis af vindrosler, solsorte 
og sjaggere. Med mellemrum kan flokke af grønsi-
skener hvirvle gennem skoven på jagt efter birke-, og 
elletræernes frø.
Mødested: P-pladsen ved Østrupgård.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Gundsømagle Sø.

102. Vandretur på Agerøs strandenge
Søndag 2/10 kl. 9.00 til ca. 13.00
Hovedmålet for turen er at nå ud til Holmene og 
Stenklipperne. Herude fjernt fra alt er der mulighed 
for at komme tæt på højaktiske vadefugle og even-
tuelle bjerglærker. Af og til vandrefalk. Målet nås kun, 
hvis der er lavvande, oftest efter nogle dage med 
østlige vinde. Det er en anstrengende tur og kræver 
en god balance, da vi ofte skal hoppe fra tue til tue. 
Langskaftede gummistøvler er nødvendige; tørre 
reservesokker anbefales. En lang vandrestav er god 
at have med.
Mødested: P-pladsen Agerøvej 32.
Turleder: Hans Dahlgaard og naturvejleder Allan 
Gudio Nielsen (Tlf. 20890909).

103. Gulstav Mose - Åbent Tårn
Søndag 2/10 kl. 10.00 til ca. 12.00
Efterårstrækket på Sydlangeland. Fugletrækket er på 
sit højeste og falke samt våger er i luften, hvor de søger 
termikken og vinden for at komme sikkert over havet. 
Skov og krat er fuld af ivrigt kaldende småfugle, der 
spiser sig energi til i ly af natten at stikke sydover. 
Måske er vi heldige, at ringmærkerne er på plads, så 
vi kan se nogle af arterne ganske tæt på, når de bliver 
fremvist. Evt. ændringer vil fremgå af mosens Face-
bookside dagen før.
Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).
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104. Efterår ved Øresund – Nivå Bugt 
Strandenge
Søndag 2/10 kl. 13.00 til ca. 16.00
Årets sidste Åbent Hus i Nivå Bugt åbner mulighed for 
store tal af trækkende gæs, rovfugle og traner afhængigt 
af vindforholdene. Andefugle og vadefugle i bugten 
og småfugle på træk og rast. Chance for at se isfuglen 
fiske i bugten eller sidde på stenrevet syd for fugletårnet.
Mødested: Fugletårnet ved Nivå Bugt Strandenge.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
i Nivå.
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105. Tryggelev Nor - Åbent Tårn
Søndag 2/10 kl. 13.00 til ca. 15.00
Trækfugle over noret. Vi begynder med at afsøge havet 
over mod Ærø (Marstal Bugt) for mulige ænder og 
havfugle. Så vandrer vi en tur ud til skjulet, hvor vi under 
gåturen lytter efter skægmejser. Vi kigger efter, hvad 
vejr og vind har bragt af ænder og gæs. Fiskeørnen kan 
stadig nå at lade os se, hvorledes den fanger fisk. Der er 
normalt endnu også mange musvåger på træk ned over 
Langeland. Og måske den lokale havørn kommer forbi 
for at snuppe sig en fisk i Tryggelev Nor. Evt. ændringer 
vil fremgå af norets Facebookside dagen før.
Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, 
Humble.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

106. Rovfugledage ved Hyllekrog
Onsdag 5/10 kl. 10.00 til ca. 15.00
Her i efteråret følger vi rovfugletrækket over Saks-
fjed-Hyllekrog. Området hører til blandt Skandinaviens 
bedste steder, hvis man vil opleve efterårets impone-
rende rovfugletræk. Der bliver måske også tid til lidt 
kratlusk i Saksfjed. Husk madpakke og kaffe til turen.
Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog.
Turleder: Naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen  
(Tlf. 30346242).

107. Ravnstrup Sø - fuglefoder og 
ringmærkning
Søndag 9/10 kl. 10.00 til ca. 13.00
Familiedag ved Ravnstrup Sø hvor vi laver fuglefoder 
til vinterens fugle i haven. Kom og lær en masse tricks 
til, hvordan du lokker en masse fugle ned i din have og 
”stjæler” alle naboens. Undervejs bliver der også tid til at 
se på nogle af de lokale fugle, mens vi bager pandeka-
ger og brygger cowboykaffe. Hvis vejret arter sig, vil der 
også være ringmærkning af foderbrættets småfugle. Så 
kan du se en fugl eller to i hånden i stedet for 10 på taget! 
Se detaljeret program for dagen på hjemmesiden.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej 14a, 4160 Herluf-
magle. Ålehusvej ligger 2 km vest for Herlufmagle og er 
en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Ravnstrup Sø, ringmærker Henning Heldbjerg og 
naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen (Tlf. 30346242).
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108. Rovfugledage ved Hyllekrog
Onsdag 12/10 kl. 10.00 til ca. 15.00
Her i efteråret følger vi rovfugletrækket over Saks-
fjed-Hyllekrog. Området hører til blandt Skandinaviens 
bedste steder, hvis man vil opleve efterårets impone-
rende rovfugletræk. Der bliver måske også tid til lidt 
kratlusk i Saksfjed. Husk madpakke og kaffe til turen.
Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog.
Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen  
(Tlf. 20890909).

109. De 4 årstider i Svartingedal
Lørdag 15/10 kl. 8.00 til ca. 11.00
Årets fjerde og sidste årstidstur i Svartingedal, hvor vi 
følger naturens gang i løbet af et år. Vi nyder det, vi 
selv har medbragt ved bordene i granitbruddet og lytter 
til efterårets fuglekald i dalen. Igen vil det være op til 
deltagerne at afgøre, om vi efter kaffepausen skal gå 
videre ned gennem dalen eller vende om.
Mødested: Åhalsegård, Kirkedalsvej 25, 3790 Hasle.
Turleder: Klaus Hermansen (Tlf. 42256873) og John 
Holm (Tlf. 28667749).

110. Saksfjed Inddæmning – ørnetur med 
ringmærkning
Onsdag 19/10 kl. 10.00 til ca. 14.00
I samarbejde med Fugleværnsfonden arrangerer 
Lyttesholm Naturcenter en tur i området. Dagen laves 
som et Åbent Hus-arrangement, så man kan komme 
og gå inden for det fastsatte tidspunkt. Der bliver 
demonstreret ringmærkning ved den gamle pumpe-
mesterbolig, og fugletårnet vil være bemandet med 
lokale fuglefolk, der kan fortælle om fuglelivet. Der 
kan købes kakao/kaffe/te på Lyttesholm
Mødested: Lyttesholm Naturcenter, Lyttesholmvej 4A, 
4970 Rødby.
Turleder: Rasmus Romme, Lars Munk, Benny  
Steinmejer, Uffe Nielsen m.fl.

111. Trækfugle, ringmærkning og kratluskeri 
på Sydrømø
Lørdag 22/10 kl. 9.00 til ca. 13.00
Efterårstrækket er på sit højeste og luftrummet over 
Rømø er godt fyldt op. Masser af småfugle raster i krat 
og skov, mens tusinder af gæs, ænder og vadefugle 
nyder godt af Vadehavets rigelige fødemængder. Vi 
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holder øje med drosler, finker og pibere, som er på 
vej sydpå. Vi håber også, at vi kan vise en meget 
spændende aktivitet: ringmærkning af småfugle.
Mødested: P-pladsen for enden af Stormengevej/
Rimmevej ved Stormengene.
Turleder: Klaus Fries (Tlf. 24417052).

112. Rovfugletur til Saksfjed-Hyllekrog
Søndag 23/10 kl. 10.00 til ca. 13.00
Saksfjed-Hyllekrog er et af Danmarks bedste efterårs-
træksteder. Ikke mindst rovfugletrækket er fascinerende 
med mange musvåger, glenter, kærhøge, spurvehøge 
og falke. Desuden er der i oktober måned også meget 
store flokke af trækkende og rastende duer, finker og 
drosler. I samarbejde med Fugleværnsfonden arrangerer 
Lyttesholm Naturcenter en tur i området. Vi mødes på 
Lyttesholm, hvorfra vi aftaler dagens tur nærmere. Vi 
regner dog med en vandretur på mindst 3 km. Der er 
mulighed for at købe en kop kaffe på Lyttesholm.
Mødested: Lyttesholm Naturcenter, Lyttesholmvej 4A, 
4970 Rødby.
Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen.

113. Nyord Enge – Åbent Hus i fugletårnet
Søndag 30/10 kl. 10.00 til ca. 12.00
Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe på Nyord 
Enge står atter parat i fugletårnet med teleskoper og 
kikkerter. Fra fugletårnet er der et godt udsyn over 
strandengene, som i denne tid både byder på masser 
af gæs og vinterrovfugle som blå kærhøg, fjeldvåge og 
naturligvis havørn.
Mødested: Fugletårnet på Nyord, ca. 1 km efter broen 
fra Møn til Nyord.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Nyord.
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114. Fugleture ved Nivå Bugt Strandenge
Onsdag 2/11 kl. 10.00 til ca. 13.00
Vi følger årets gang ved Nivå og lytter til sang og kald 
fra de fugle, som lever i Nivås varierede natur. Turen er 
for alle, som ønsker at lære lidt mere om vores hjem-
lige fugle og det spændende dyre- og planteliv, som 
Nivå også byder på.
Mødested: Nivå Togstation.
Turleder: Naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen  
(Tlf. 30346242).

115. Trækfugle i Vaserne
Onsdag 2/11 kl. 10.00 til ca. 12.00
Ænder og mejsetog passerer landet. Vi prøver at finde 
dem, der er kommet til Vaserne.
Mødested: P-pladsen ved Bistrup Renseanlæg, Turistvej 
127, 3460 Birkerød.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Vaserne.

116. Gundsømagle Sø – hviiin og gak-gak i 
november!
Lørdag 5/11 kl. 10.00 til ca. 13.00
Nu kan vintergæsterne begynde at indfinde sig som 
f.eks. stor og lille skallesluger, begge meget flotte 
fugle. Ligeledes kan hvinænder optræde i flokke. De 
har fået dette navn, da de har en karakteristisk lyd, når 
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de flyver. På denne tid kan der også raste et stort antal 
bramgæs i fuglereservatet.
Mødested: P-pladsen ved Østrupgård.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Gundsømagle Sø.

117. Gulstav Mose - Åbent Tårn
Søndag 6/11 kl. 10.00 til ca. 12.00
Gæster fra nord. Der kan stadig være enkelte røde 
glenter og en del musvåger, som endnu ikke har 
forladt landet. Men der er måske kommet gæster 
fra nord, så vi kan se fjeldvåger, blå kærhøg og 
drosler, som alle holder ”vinterferie” på Sydlange-
land. Evt. ændringer vil fremgå af mosens Face-
bookside dagen før.
Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

118. Tryggelev Nor - Åbent Tårn
Søndag 6/11 kl. 13.00 til ca. 15.00
Gæster fra nord. Der kan stadig være enkelte røde 
glenter og en del musvåger, som endnu ikke har for-
ladt landet. Men der er måske kommet gæster fra 
nord, så vi kan håbe at se fjeldvåger, blå kærhøg og 
drosler, som alle holder ”vinterferie” på Sydlangeland. 
Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebookside 
dagen før.
Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, 
Humble.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).
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119. Gundsømagle Sø – skægmejseland
Lørdag 3/12 kl. 10.00 til ca. 13.00
Så længe søen er isfri, kan der ligge store flokke af 
troldænder. Ligeledes kan man være heldig at se 
taffelænder på søen. I rørskoven er skægmejserne 
forholdsvis nemme at få øje på, når de i alle døgnets 
lyse timer søger efter tagrørsfrø, så de kan overleve de 
kolde nætter. Medbring gerne kaffe og noget spiseligt 
til en pause ved vesttårnet, hvor der er bænke.
Mødested: P-pladsen ved Østrupgård.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
ved Gundsømagle Sø.

120. Gulstav Mose - Åbent Tårn
Søndag 4/12 kl. 10.00 til ca. 12.00
Kan fugle jule? Følg årets gang i mosen. Der er stadig 
meget at se på i mosen: fjeldvåger, silkehaler, vin-
drosler, sjaggere samt de vilde heste, der ofte græsser 
ganske nær tårnet. Og så har arbejdsgruppen altid 

D
E

C
E

M
B

E
R

50



en lille overraskelse til dem, der trodser årstiden og 
møder op til et fuglekig. Evt. ændringer vil fremgå af 
mosens Facebookside dagen før.
Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

121. Tryggelev Nor - Åbent Tårn
Søndag 4/12 kl. 13.00 til ca. 15.00
Kan fugle jule? Følg årets gang i noret. Der er stadig 
meget at se på i noret. Fjeldvåger, silkehaler, vindrosler 
og sjaggere ses ofte. Og så har arbejdsgruppen altid 
en lille overraskelse til dem, der trodser årstiden og 
møder op til et fuglekig. Evt. ændringer vil fremgå af 
norets Facebookside dagen før.
Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, 
Humble.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).
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Vesterbrogade 140, 1620 København V
Tlf. 3328 3839, Mail: fvf@fuglevaernsfonden.dk
www.fuglevaernsfonden.dk

Se stort kort med adresser på midtersiderne
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Bestil flere foldere hos Fugleværnsfonden

Vi arbejder for en bæredygtig natur, 
for fugle, for folk og for fremtiden.
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Støt Fugleværnsfonden
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