LÆSØ
Kristi Himmelfartsdagene 29. maj til 1. juni 2014
Igen i år inviterer Naturhistorisk Forening for
Nordsjælland på en spændende og interessant flerdages
tur.
I år har vi valgt at besøge Læsø, der ligger som en smuk
perle af en ø, langt ude i Kattegat. Den er ikke det
nemmeste sted at komme til fra Nordsjælland, men tag med
og oplev, at øen er så spændende, at det bestemt er al
besværet værd.
Torsdag
Vi kører i bus fra Hillerød til Ebeltoft, hvor vi tager færgen, Odden-Ebeltoft. Da vi nu er så
tæt på en af vore nye Nationalparker, Mols Bjerge, vil vi gøre en kort
afstikker fra vores smukke kørevej og besøge fuglereservatet Stubbe Sø.
Søen er i sin tid opstået som en afsnøring fra Kattegat. Man kan endnu
finde rester af strandskaller. Området omkring søen er næringsfattigt, rigt
på sand og strandskaller. Vi kan måske endnu finde Majgøgeurt på
overdrevet. Vi kan håbe på at finde fugle som rødrygget tornskade,
hedelærke, broget fluesnapper, rødstjert, dobbeltbekkasin, og hvis
vi er heldige, fiskeørnen i styrtdyk efter fisk. Efter frokost går turen
direkte til Frederikshavn, hvor vi tager færgen til Læsø.
Overfartstiden er 1½ time.
Vi kører derefter til vort overnatningssted: Læsø Seaside Golf- & Badehotel, som ligger på
øens nordøstside. Vi skal bo i moderne hytter med 2 dobbeltværelser i hver, som deler et bad
og toilet.
Fredag
På Læsø besøger vi naturligvis Klitplantagen, som er anlagt i begyndelsen af 1900-tallet for
at dæmpe sandflugten. Plantagen er præget af skovfyr bevoksninger og rundt Folsgårdssøen
(som vi skal rundt om), af birkebevoksning. Søen er næringsfattig og man kan finde Tvepibet
Lobelia. Desværre er vandstanden sunket en del på grund af vandindvinding.
Vi kører også ud til Storedal, hvor hummerfiskerne havde deres fattige rønner, som blev brugt
når de om sommeren passede deres hummertejner. Vi går langs kysten, kommer på hede og
går på stranden.
Her kan vi være heldige at finde den sjældne Skotske Lostilk. Længere
fremme når vi frem til Holtemmen-lagunen, som er et betydeligt
vådområde med mange sjældne planter. Selve lagunen er desværre ved
at gro til med tagrør, men ved dens bredder står Gøgeurt, Soldug og
Gul Iris. I pilekrattet findes Kvan.
Senere går turen til Bløden Hale, en sydlig sandtange, som er i
konstant forandring. Her er et rigt fugleliv, både hav- og engfugle.
På tilbagevejen gør vi et kort stop i Østerby, hvor kan vi få et lille
indtryk af fiskeri-og turistbyens liv. Det er bl.a. her en stor del af de
berømte jomfruhummere landes.
Der er planlagt et aftenbesøg på Saltsyderiet. Mens
saltet syder i panderne får vi fortalt træk af Læsøs
historie og i særdeleshed om saltet.

Lørdag
Rønnerne er nok det mærkeligste af de læsøske landskaber, under
ustandselig forandring. Land, der hæver sig og sand, der aflejrer
sig. År for år bliver Rønnerne større og større. Vi kører med traktortrukken vogn en lang tur. I foråret er Rønnerne et eldorado for
ande-og vadefugle. Her kan vi også finde mange af strandengenes
planter, Strandmalurt, Porse, Dværggræsset Spidshale,
Tomentiler og Potentiler, de insektædende Vibefedt, Soldug
og mange flere.
Efter den megen natur, er der planlagt et kortere besøg på Læsø Museum, som med en fin
lille samling kan give os et godt indtryk af, hvordan livet levedes på Læsø i gamle dage.
Vi tager en sidste spadseretur på kysten langs Stokken, som er en langstrakt ø/sandtange og
ser på botanik og havfugle.
Søndag
På vej tilbage gennem Jylland, er det planlagt, at vi følger de mindre veje langs østkysten,
tager færgen, Hals-Egense for at besøge Lille Vildmose.
Lille Vildmose er en af de sjældne højmoser. Gennem mange, mange år
blev der her gravet tørv og ikke mindst spagnum, så mosen var næsten
ødelagt. I de senere år har der været gang i et gigantisk
naturgenopretningsprojekt, som vil genskabe Lille Vildmose som
Nordvesteuropas største intakte lavlandshøjmose. Vi skal se og opleve
dette fantastiske projekt. I mosen findes bl.a. Rundbladet-, Langbladetog Liden Soldug, Tranebær, Smalbladet Kæruld, Hedelyng,
Klokkelyng og Rosemarinlyng.
Der er selvfølgeligt også et meget rigt fugleliv, det er stedet, hvor man kan
være heldig at se en af Danmarks få kongeørne.
Forventet hjemkomst til Hillerød Station ca. kl. 20.
Pris: Turen er foreløbig beregnet til at koste kr. 2.650,- pr. person. Prisen indbefatter:
Transport (bus/færger) entreer, ophold som beskrevet, 2-retters menu, madpakker,
morgenmad. Man skal selv medbringe sengelinned og håndklæder.
Når alle tilmeldinger er kommet, beregnes den endelige pris, som bl.a. afhænger af
deltagerantallet.
Hvis man ønsker enkeltværelse, kan det fås mod en merpris på kr. 600,Tilmelding/depositum: Man kan kun tilmelde sig ved at indbetale et depositum på:
kr. 500,- pr. person, hvis man vil bo i dobbeltværelse
kr. 501, hvis man ønsker enkeltværelse
Beløbet bedes indbetalt senest 27. februar til kasserer Leif Møller-Hansen, konto
Danske Bank 1551 1159003.
Restbeløbet indbetales senest 10. april.
Vi gør opmærksom på, at tilmelding er bindende og at såvel depositum som restbeløb kun kan
refunderes i tilfælde af afbud, hvis tilbagebetalingen ikke medfører tab for arrangementet eller
foreningen.
Turen ledes af Niels Erik Rasmussen,
som gerne besvarer spørgsmål på 4827 8219
eller mail nerasmussen@gmail.com

