
Så er de Nordjyske Gråmejser i luften. 

 
Torsdag den 4. oktober kl. 10 mødtes de første Nordjyske Gråmejser i Vejlerne for første gang på 

den første Gråmejsetur. Hele holdet mødtes ved det store center på dæmningen på Thistedvej. Vi 

var, med de tre turledere, 15 personer i alt. De først ankomne havde da spottet to Havørne på 

engene, i gang med af fortære en gås. Ellers var der masser af forskellige ænder i vandet ud for 

tårnet samt Hvidklire og Sortklire. Inde over engene sås masser af Grågæs og Kortnæbbet gæs, samt 

en lille gruppe Bramgæs.  

 

Bedst som Gråmejserne stod og betragtede fuglene fra centeret, kom en større gruppe ind, som 

pludselig trak gennemsnitslevealderen pænt ned. Det var en gruppe elever fra Lundbæk 

Landbrugsskole, som, for nogles vedkommende, godt ville kigge med i de mange opstillede 

teleskoper og få fortalt, hvad det var man så. Hvis det hermed lykkedes at støtte en lille ”naturspire” 

i en kommende landmand, er det slet ikke så galt. 

 

Nå, vi skulle videre! Turen gik op til Han Vejlen for at se Skægmejser. Der var i det mindste 15 i alt. 

 

 



Ved Kærup Holme tårnet, var der blevet tid til at spise. Stemningen over en madpakke var god og 

levende, og der blev talt meget om forskellige oplevelse. Den gode stemning er vigtig for os 

turledere, da vi lægger vægt på at deltagerne oplever fællesskab på turene, og vi fik konstateret, 

sammen med deltagerne, at ingen spørgsmål er for dumme at stille! Samtalerne gik så livligt, at 

bortset fra, at det konstateredes, at der var pænt med Knarænder, blev de ikke reelt talt op, men der 

var mange sikkert over 100.  

 

Turen fortsatte mod Arup Vejle, hvor den første Vandrefalk blev set, samt 6000 Hjejler der var i 

luften et par gange. Sidste kig på dagens tur var ved Bygholm Vejlens Vestsø. Her var der en 

Vandrefalk igen, samt 10 Skestorke, en mindre flok Traner og meget meget mere at se. Dagens 

afsatte timer, og lidt til, var også gået, så det var på tide at afslutte turen. Der var enighed om, at det 

havde været en begivenhedsrig tur, med masser af fugle at kigge på, og at det havde været en 

hyggelig tur. Enkelte blev i området for at nyde det gode vejr og et rigtig godt sigte, efter at 

middagens regnbyger var trukket væk fra området. Resten kørte mod Aalborg for at afslutte turen 

for dem, der valgte fælleskørsel fra mødestedet i Bouet. Hjemturen gik i god begejstringen, så 

begge chauffører kørte mindre omveje omkring de mange rundkørsler ved Nørresundby.     

 

Jo, - nu flyver de Nordjyske Gråmejser. Næste gang til Lille Vildmose mandag den 5. november. 

 

Svend Erik Mikkelsen    

 

 

 

Praktisk information:  

På denne tur, talte vi ikke ret meget af, hvad vi så af fugle på turen. Det vil vi nok gøre bedre på de 

kommende ture. Og de vil i fremtiden blive lagt ind i DOF-basen, som denne turs obs. er.    

 

For denne tur gælder det specielle, at det meste af området ligger under DOF- Nordvestjylland og 

det kan være et større søgearbejde, at se hvad der er lagt ind. Vil man gerne have overblik over hvad 

der ses i Vejlerne, specielt hvad vi har set, kan man på DOF-basen søgemaskine gøre følgende: Klik 

på: Søg observationer, Klik derefter på dato 4/10 i rubrikken dato, øverst til venstre. Gå derefter 

over til kolonnen til højre for og udfyld observatør: 9230 PES. Når de to rubrikker er udfyldt 

klikker du på: søg! og dagens observationer kommer frem, fra præcis dagens tur. 

 

Du kan også gå ind på:  http://www.vejlerne.dk/ og klikke på de seneste 10 eller 30 dages 

observationer og finde hvad der i det hele taget er set på dagen og længere tilbage.        

http://www.vejlerne.dk/

