
Fugle og Natur i Rold Skov arrangerer fugletur til Mulbjergene 

Hvor:  Mulbjergene – Mulbjergvej 1B , 9280 Storvorde 

Hvornår :    Lørdag den 22. april 2023  

Tidspunkt:  kl 0900 – til ca 1230 

Turlængde:  Vandreturen er på ca 4 km 

Ansvarlig guide: Jens Vinge   mobil 2284 0117 

På en vandretur  på ca 4 km går vi ad den afmærkede sti fra P-pladsen på Mulbjergvej 1B og følger 

plateauet nordpå til VOLDBJERGE  og retur langs de kystnære arealer ved KATTEGAT kysten.  

Turen slutter på VAGTEN beliggende ca 40 meter over havet med en fantastisk udsigt over Kattegat 

mod øst og Lille Vildmose mod vest.  

Her er der gode muligheder for at observere trækkende fugle (se nedenfor), der trækker langs med 

Kattegat kysten mod nord.  
 

 

I sommerhalvåret er områdets fuglearter dem, der hører til i det åbne 

land: gulspurv , tornirisk , ringdue og flere arter af sangere, sanglærke og engpiber for at nævne nogle 

stykker. Forårets fugletræk følger kystlinjen nordpå. På gode dage i månederne marts – maj kan det 

vrimle med småfugle. Flotte kileformationer af forskellige gæs som bramgås , sædgås og lysbuget 

knortegæs kan ses i luften forår og efterår. Rovfuglene følger den samme rute nordpå 

f.eks. musvåge , rød glente og fjeldvåge . 

På alle årstider er det værd at se nærmere efter, om der er andefugle ud for kysten. Ofte er der store 

fugleflokke af hvinand , f løjlsand , sortand samt ederfugl , der hviler og henter føde i det lave vand. I det 

lave vand kan man også se alm. ryle , strandskade og hvid vipstjert rode i mudderet og tangopskyl efter 

børsteorme, fluer og insekter. 

Både knop- og sangsvanen ses om vinteren, hvor de store fugle om dagen trækker ind på markerne og 

fouragerer. 

Kattegatskysten og et stort vandareal er fuglebeskyttelsesområder for vandfugle. Vandområderne af 

international betydning og indgår derfor i de nationale Natura 2000-områder (nr. 2 og 15). 



Udstillingen i det gamle hus på stejlepladsen ved stranden giver et godt indtryk af det dyreliv, som man 

kan finde i og ved det lave vand langs Kattegatskysten. 

Hare , ræv og rådyr ses jævnligt ved Mulbjerge, ligesom en del forskellige arter af dagsommerfugle er 

set i området.  

 

Figur 1 Mulbjergene 



 


