Vestjylland
Kristi Himmelfartsdagene 14. – 17. maj 2015

Igen i år inviterer Naturhistorisk Forening for Nordsjælland på en spændende flerdages
bustur. Vi har valgt at besøge Vestjylland og vil opsøge nogle af de smukkeste genopståede
naturområder i landet. Glæd jer til en tur fuld af oplevelser i det danske forår.
Torsdag morgen den 14. maj går turen med bus fra Hillerød Station. Vi vil undervejs gøre et
længere ophold ved Gyldensteen Strand på Nordfyn, hvor naturvejlederen og kunstneren Ole
Runge vil føre os rundt i området og fortæller om Åge V. Jensen Fondens køb af området i
2011 og dets omformning i 2014 til nyt naturpræget kulturlandskab.
De to næste dage er helliget den storslåede vestjyske natur.
Fredag skal vi blandt andet besøge Værneengene og Tipperne ved Ringkøbing Fjord. De er
botanisk meget spændende. Plantesamfundene er en blanding mellem strandeng, ferskeng og
hedemose. Flere sjældne og fredede planter kan findes på engene. Samtidig er Tipperne en af
de vigtigste rastepladser for trækfugle i Danmark.
Filsø står ligeledes på listen. Der er netop gennemført en undersøgelse, der viser, at søen på
to år er blevet en af Danmarks mest artsrige søer, både hvad angår botanik og fugle. Vest for
Filsø bevæger vi os ind i Kærgård Klitplantage for blandt andet at opleve de tilsandede ege.
Vi skal også dyppe tæerne i Vesterhavet! Det får vi lejlighed til ved Blåbjerg Klitplantage,
hvor vi kører helt ud og går en tur langs vandet.
Lørdag tilbringes det meste af dagen omkring det genoprettede forløb af Skjern Å – også kaldet Skjern Enge. Under kyndig ledelse af naturvejlederne Marianne Linnemann og Tage Madsen kommer vi rundt i dette spændende eldorado for dyr og planter. Vi har her chancen for at
se traner, skestorke og havørne. Måske finder vi også flodklaseskærm i åen.

Skestorke ved Skjern Å

Søndag går turen hjem. Vi håber at nå omkring Søby Brunkulslejer og endnu et spændende naturområde Odderbækområdet ved Tinnet Krat i nærheden af Gudenåens og Skjern
Å’s udspring. Det er et eksempel på, hvordan et samarbejde
mellem lodsejere og myndigheder (Vejle Kommune) har resulteret i naturforbedringer, så der er skabt et smukt område med et
rigt fiske-, dyre- og planteliv. Her vil vi spise vores frokost, inden
turen går mod Hillerød med hjemkomst sidst på eftermiddagen.
Dette er i store træk den foreløbige plan. Dog tager vi forbehold for ændringer undervejs.
Det er ikke ofte, man har lejlighed til at være sammen med så mange naturinteresserede
mennesker, derfor opfordrer vi alle deltagere til at tage deres naturhåndbøger med.
Vi vil om aftenen samles og se på dagens fund, bestemme planter og i det hele taget inspirere
hinanden.
Logi: Vi er så heldige at kunne tilbyde 3 dages ophold på
Hotel Skarrildhus, som tidligere udelukkende blev
anvendt til kursusvirksomhed for Danmarks Lærerforening.
Stedet ligger som en oase omgivet af skov, park, enge, åer
og vandløb midt på den jyske hede.
Pris: Turen er foreløbig beregnet til at koste kr. 2.500,pr. person. Prisen indbefatter: Transport med bus,
entreer, ophold som beskrevet, 2-retters menu,
madpakker, morgenmad.
Tilmelding efter ”først til mølle” princippet.
Når alle tilmeldinger er indkommet, beregnes den endelige pris, som bl.a. afhænger af
deltagerantallet.
Hvis man ønsker enkeltværelse, kan det fås mod en merpris på kr. 500,Tilmelding: Man tilmelder sig ved at skrive eller ringe til Ida-Lykke Bang – helst
inden 1 marts. Hvis der er ledige pladser, så får du besked om at indbetale
depositum:
kr. 500,- pr. person, hvis man vil bo i dobbeltværelse
kr. 501,- hvis man ønsker enkeltværelse
Beløbet bedes indbetalt til kasserer Leif Møller-Hansen, konto Danske Bank 1551
1159003.
Restbeløbet indbetales senest 10. april
Tilmelding er bindende og såvel depositum som restbeløb kan kun refunderes i tilfælde af
afbud, hvis tilbagebetalingen ikke medfører tab for arrangementet eller foreningen.
Endelig vil vi gøre opmærksom på, at turen er for foreningens medlemmer. Vi er ikke medlem
af rejsegarantifonden, men blot nogle glade amatører, som forsøger at lave en god tur.
Det lover vi så til gengæld at gøre os al mulig umage med!
Med venlig hilsen
Ida-Lykke Bang
3012 6260
bangogbang@mail.dk
Charlotte Falsmar
2164 3407
charlotte@falsmar.dk

Flodklaseskærm i Skjern Å

