
 

 

Fugleture 2020 

 

Søndag 5. januar Holløse Bredning 

Mødested: Ved P-pladsen ved møbelforretningen BO Bedst på Carlsbergvej-siden af Hillerød Station 

kl. 9.30, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler. Eller ved Tibirke Kirke 

P-plads, Tibirke Kirkevej 2, 3220 Tisvildeleje kl. 10, retur ca. kl. 13. 

Holløse Bredning er en fin fuglelokalitet med vand- rørskovs- og rovfugle. 

Det er en god idé at medbringe noget at sidde på. 

 

Onsdag 29. april Allerød Sø  AFLYST ! 

Mødested: Ved P-pladsen ved møbelforretningen BO Bedst på Carlsbergvej-siden af Hillerød Station 

kl. 15.30, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler. Eller ved Allerød Sø 

P-plads for enden af Allerødvej, retur ca. kl. 18.30. 

Rundturen om Allerød Sø plejer at byde på mange småfugle. 

 

Lørdag 6. juni Nattergaletur 

Mødested: Frederikssund og Omegns 

Jagtforenings Klubhus, Ellehammervej 20, 3600 

Frederikssund - i relation til svæveflyvepladsen, 

kl. 4.00, eller ved P-pladsen på Carlsbergvej-

siden af Hillerød Station kl. 3.30, hvor vi 

medtager medlemmer uden bil og evt. samles i 

færre biler. 

Vi starter før solopgang, så vi kan opleve bl.a. 

sangfuglenes opvågnen, på vores rundtur i 

området. Afslutningsvis vil vi spise vores 

medbragte mad og få serveret kaffe i jægernes 

foreningshus. 



 

 

Torsdag 27. august Sjælsø Lund 

Mødested: Ved P-pladsen ved møbelforretningen BO Bedst på Carlsbergvej-siden af Hillerød Station 

kl. 15.30, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler. Eller langs 

Nebbegårds Allé ved Elleskovstien godt 300 m. fra Ravnsnæsvej kl. 16, retur ca. kl. 19. 

Et spændende område med mulighed for små- og rovfugle. 

 

Lørdag 24. oktober Vesterstrand Jægerspris 

Ved P-pladsen ved møbelforretningen BO Bedst på Carlsbergvej-siden af Hillerød Station kl. 9.30, 

hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler. Eller ved Jægerspris Slots P-

plads, Hovedgaden/Kulhusvej kl. 10, retur ca. kl. 13. 

Trækket kan være rigtig fint her, og hvis det skulle svigte, er der mulighed for ande- og vadefugle i 

fjorden, samt småfugle i skoven. 

Det er en god idé at medbringe noget at sidde på. 

 

 

 

Praktisk: 

Turene er for foreningens medlemmer. 

Til alle ture er det godt at medbringe kikkert, lidt mad og drikke. 

På ture, hvor vi anbefaler at medbringe noget at sidde på, går vi ikke så meget. Derfor er det en 

god idé at medbringe varmt tøj. 

Vedr. mødested i Hillerød: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag 

Hillerød Station. 

 

De bedste hilsner 

Paul Erik Schlüter og Erik Thalling 
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