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På denne nye tur skal vi opleve nogle af de vestjyske 
naturperler.
Vi skal besøge Blåvands Huk, Danmarks vestligste 
punkt, de to størtse naturgenopretningsprojekter 
Filsø og Skjern Enge, som er blevet gjort i Danmark. 
En hel dag skal vi besøge Fanø ud for Esbjerg.

Vi vil opleve meget varieret natur, som nogle steder 
også kan virke barsk. Her lever sjældne fugle som 
sorthalset lappedykker, sorthovedet måge, sandter-
ne, skestork, sølvhejre, hvidbrystet præstekrave, 
sydlig blåhals og mange flere. 

Vi skal bo i Esbjerg, så transporten til naturområdene 
ikke bliver for lang. 

Blåvand fyr



Dag 1: Sneum Digesø og Blåvands Huk

Vi starter turen fra København og begiver os til 
Blåvands Huk, Danmarks vestligste punkt. 
Blåvand er et flot stykke dansk natur med sine 
flotte høje klitter ud mod den ofte brede strand, 
hvor bunkere fra anden verdenskrig stadig står 
langs stranden. Bag klitterne ind mod Kalles-
mærsk hede findes en fin hedemose.
Vi vil gå en tur forbi fyret og ud på stranden. 
Her kan vi se vadefuglearter som stor præste-
krave, stenvender og sandløber. Ude på vandet 
ligger sikkert sortand, fløjlsand, havlit og lom-
mer. En mågeflok raster som regel på hukket. 
Langs vandkanten findes ofte rav, men det 
kræver både gode øjne og dygtighed at finde. 

På heden yngler sortstrubet bynkefugl, som i 
de seneste årtier har fået en god bestand i det 
sydvestlige Jylland samt på denne årstid både 
ringdrossel og vendehals.
Vi køre via Hvidbjerg strand, hvor der ofte 
holder en flok sortgrå ryle, hvis de ikke allere-
de er trukket nord på! Sneum Digesø syd for 
Esbjerg, som Ribe Amt i sin tid skabte, og er 
blevet et fantastisk fugleparadis. I søen er der 
en af Danmarks største kolonier af hættemåge, 
som også har tiltrukket op til 20 par af den i 
Danmark sjældne sorthovedet måge. Sorthalset 
lappedykker er en anden fugl, som nyder godt 
af mågerne ”beskyttelse”. Den laver sine reder i 
mågekolonier, og på den måde beskytter de op-
mærksomme måger lappedykkeren for fjender. 
Desuden yngler der grågås, skeand, klyde og 
vibe ved søen, ligesom den smukke blåhals 
findes med flere par i området. 
Fra diget har vi en fin udsigt ud over søen og 
er det højvande, vil vi på havsiden se et bredt 
udsnit af årstidens gæs, ænder og vadefugle.
Herfra kører vi tilbage til Esbjerg, hvor vi skal 
overnatte de næste 2 nætter.

Blåhals

Sneum Digesø



Dag 2. Fanø

Efter morgenmad tager vi færgen til Fanø. Sejl-
turen tager kun 12 minutter, og så er vi på en af 
Danmarks mest naturskønne øer. Fanø er også 
landets næstmindste kommune med kun 3.200 
indbyggere, mange arbejder i Esbjerg, som jo ikke 
er langt væk.
På Fanø er omkring 85% af øen underlagt Natur-
beskyttelseslovens bestemmelser. Her findes meget 
lange kyststrækninger, heder, overdrev, klitter og 
strandenge. 

Vi skal bl.a. besøge Fanø Strand, hvor der stadig 
findes en lille bestand af den sjældne hvidbrystet 
præstekrave. Fra ”Hønen” ved Sønderho har vi et 
flot udsyn til sandbankerne og de lavvandede om-
råder syd for øen. På denne årstid raster store flok-
ke af strandhjejle, lille kobbersneppe og islandsk 
ryle alle i deres flotte sommerdragter. Ellers kan vi 
se andre vadefugle som strandskade, klyde og stor 
præstekrave samt hav- og dværgterne.   
I den nyetableret Sønderho Strandsø gemmer rør-
drummen sig og kan høres tude fra tagrørene. Den 
lille flotte skægmejse er en anden specialitet, som 
ses ved strandsøen. 
Fanø er også kendt for de spættede sæler, og vi 
kan se dem ligge og hvile sig på sandbankerne syd 
for Sønderho. 
På turen gennem den gamle skipperby, Sønderho, 
ses de mange flotte huse, og et stop ved iskiosken 
bliver sikkert populært!
Fuglekøjerne er en anden specialitet på Fanø. Fug-
lekøjer blev tidligere brugt til  fangst af vildænder. 
Her brugtes tamænder, som fløj ud i vadehavet og 
”inviterede” vildænderne med hjem. Tamænderne 
søgte ind i  fuglekøjernes ruser, hvor der lå fo-
der - vel vidende, at de nok skulle slippe fri, mens 
vildænderne, som fulgte dem, blev til middagsmad! 
Køjerne var almindelige i hele Vadehavet ned til 
Holland, men  fangstmetoden blev forbudt i Dan-
mark i 1931.
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Hvis tiden tillader det, vil vi besøge flere af øens 
naturperler. 
Efter en flot dag på Fanø tager vi sidst på efter-
middagen færgen tilbage til Esbjerg.  

Dag 3. Filsø og Skjern enge

I dag skal vi besøge to af de største naturgen-
opretningsprojekter, som er foretaget i Dan-
mark.

Vi starter med at køre til Filsø. Søen var i 
1800-tallet Danmarks næststørste sø, men 
afvanding af søen gjorde, at der i 1950erne kun 
var en mindre sø tilbage. I 2011 købte Aage V. 
Jensens Naturfond hele området og startede 

Danmarkshistoriens største naturgenopret-
ningsprojekt. I dag er der genskabt en 915 ha 
lavvandet sø. Der er opsat fugletårne, lavet fine 
stier til besøgende m.m.
Der gik ikke lang tid, før fuglene opdagede den 
nye sø og indvandrede i større antal. Den stør-
ste sensation er indtil videre, at sandternen, 
som nærmest var uddød i Danmark, etablerede 
sig i området med 1-2 par. Ellers kan vi forvente 

pænt med gæs, ænder og vadefugle. Vi skal 
også se efter stor kobbersneppe, brushøne, 
hjejle og storspove samt havørn.
 
Sidste stop på turen er Skjern Å. 
Skjern Å blev i 1960’erne blev ændret til en ka-
nal og området omkring afvandet for at skaffe 
landbrugsjord. I 1999-2003 genoprettedes hele 
området, og Skjern Å fik igen lov til at slynge 
sig gennem landskabet. På det tidspunkt var 
det Danmarkshistoriens største genopretnings-
projekt, og det blev et fantastisk succes. Der 
blev skabt søer, rørskove og enge. Masser af 
fugle tog straks området til sig.  
Den sjældne skestork indvandrede med en fin 
lille koloni, og i dag findes skestorken flere ste-
der rundt i det jyske. Pomeransfugl, som yngler 
i Nordskandinavien, har fundet nogle marker 
at gøre ophold på, på vejen mod nord. Ellers 
huser området mange andearter, vadefugle og 
rovfugle.  
 
Efter nogle timer med fine oplevelser begiver vi 
os (ved 14-tiden) på vej hjemad, og vi forventer 
at være tilbage i København ved 19-tiden.
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Praktisk information

Hvad skal jeg have med: Maj-vejret kan jo være meget lunefuld. De fleste år varmt og solrigt, 
men i andre år koldere. Blæst og måske en regnbyge kan altid forekomme i det vestjyske. Derfor 
lyt til vejrudsigten, husk vindtæt tøj, sollidt fodtøj, og har du en kikkert, er den god at have med. 
Ligeledes vækkeur, og hvad du ellers mener at have brug for på en forlænget weekend.

Mødested og tid: Vi mødes på Sjælør Station kl. 07:00. Der vil på denne tur også være mulig-
hed for at støde til ved Blåvands Huk (efter aftale). 

Hjemkomst: Til Sjælør Station omkring kl. 19:00.

Hotel: Esbjerg Conference Hotel

Forplejning: Du skal selv have frokost med til de første to dage. Hvis du har en termokande 
med, kan du købe kaffe/te på hotellet og tage med på turen.

Pris: kr. 3.700 Tillæg for enkeltværelse kr. 600 

Hvad er inkluderet:
• Bustransport under hele turen
• Delt dobbeltværelse på hotellet 
• 2 x 2 retters aftenmenu 
• Frokost den sidste dag (madpakke)
• 2 x morgenbuffet
• Færgebillet til Fanø
• Scanbird naturguide med på hele turen fra København
• Gebyr til Rejsegarantifonden

Turens pris inkluderer ikke frokost (dag 1+2) og drikkevarer til måltiderne. 

I bedes have frokost med hjemmefra til dag 1+2, vi spiser i det fri!

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet, som du finder under turbeskrivelsen på
www.scanbird.com

Afbestilling
Afbestilling skal ske skriftligt til Scanbird.
• 45 dage før turen beregnes et gebyr på 800 kr. pr. person.
• 44–15 dage før turen beregnes et gebyr svarende til 50% af turens pris.
• Ved afbestilling mindre end 14 dage før afrejsen beregnes et gebyr svarende til turens pris.

Husk: Det er vild natur, vi skal opleve, og f.eks. dårligt vejr kan påvirke oplevelserne. 

Teknisk arrangør:

Scanbird ApS
Telefon: 23 42 34 04 eller mail: Scanbird@scanbird.com
Hjemmeside: www.scanbird.com

http://www.scanbird.com
mailto:Scanbird@scanbird.com

