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DANMARKS BEDSTE FUGLEKIGGERSTED

Oplev fuglelivet hele året rundt. Fugleoplevelser kan deles med andre.

VELKOMMEN TIL TOPPEN AF DANMARK
- det allerbedste sted at se på fugle. Hele året!

Toppen af Danmark er et magisk land at se på fugle i. Denne del af 
Danmark indeholder en stor mosaik af mange naturtyper og det 
betyder, at der er mange forskellige fuglearter at se. Lige fra de al-
lermindste fuglekonger til Europas højeste fugl tranen. Begge har 
du gode chancer for at se her på egnen.

Ved strand, hav, hede, strandeng, klithede, mose, løv- og nåleskov, 
ådale og stenblokkeøer kan du se store mængder af almindelige fugle-
arter, men også være heldig, at se helt ekstraordinært sjældne arter. 
 
Som noget helt specielt kan du i Lysets Land se dejlige fugle året 
rundt.

Vinter
Især over havet er der ofte store mængder fugle at se. Ænder, måger 
og alkefugle. Fiskerihavnene som Hirtshals, Skagen og Strandby er 
værd at besøge for at se efter spændende måger.

Forår
Ynglefugle der ankommer, og som via deres forskellige sange 
fortæller, at de er ankommet. Alt efter lokalitet finder du mange 
ynglefugle. Forårstrækket over Skagen, men alt efter vejr og vind 
kan der ofte ses store trækbevægelser langs øst- eller vestkysten.

Sommer
Ynglefuglene er i fuld gang med at opfostre deres afkom. En lidt 
stille tid, men und dig en sommernat i en af klitplantagerne for at 
lytte efter den mystiske snurren fra natravnen.

Efterår
Tid for trækfugle på vej sydpå. Rastende vadefugle ved strande og 
strandenge samt hav- og svømmefugle over havet er spændende 
tidsfordriv.



HVORDAN SE PÅ FUGLE?

DET ER SLET IKKE SÅ SVÆRT

Fugle er alle vegne, men når man først beslutter sig for rigtig at 
SE på dem, så skærpes synssansen, man lægger mærke til facon, 
farve, flugt, silhuet. Og høresansen når man lytter til fuglens sang. 
Men hvad er det så for en art?

Du skal bevæbne dig med en kikkert – helst en som forstørrer 8 til 
10 gange, og tag så en fuglebog med. Gode fuglebøger kan købes 
for rimelige penge og biblioteket har også et stort udvalg. Er du til 
fuglesang, så kan du også få CD’er. 

Det er også en god idé at gå på Internettet (www.dof.dk) og opsøge 
de lokale ornitologiske foreningers hjemmesider. Her er der ofte 
tilbud om udflugter, du kan melde dig til. Så er du godt i gang.

Gode tip til en succesfuld fugletur
Opsøg f.eks. de steder, vi foreslår i denne folder. Møder du en, 
som er bevæbnet med teleskop og en dyr kikkert, så er du stødt 
på en ornitolog. Opfører man sig hensynsfuldt i naturen og undgår 
støjende adfærd, er man venlig og høflig, så kan man være sikker 
på, at man let falder i snak, og så får man en hel masse at vide og 
hjælp til at kigge de rigtige steder hen. Hvem ved, måske får man 
endda lov at kigge i hans teleskop?

Børn er vildt nysgerrige og elsker at komme med ud i naturen, men 
fortæl dem, at når vi skal opleve fugle, så skal vi lytte og se, og 
ikke være højrøstet. Det er også en god idé at lade hunden blive 
hjemme.

Husk
Varmt tøj – også om sommeren! Gode vandtætte sko eller støvler, 
varm kaffe eller andet at drikke og en god madpakke. En lille ryg-
sæk, og noget at sidde på, så man ikke bliver kold og våd. 

Pas godt på naturen, både for din egen og naturens skyld. Vi har 
kun den samme.



HVILKE FUGLE KAN MAN SE?

Bomlærken - Nordjyllands værling

Bomlærken er en karakterfugl i Nordjylland, som ikke ses meget i 
andre dele af Danmark. Navnet snyder, for den er slet ikke i familie 
med lærker, men derimod med værlinger, som er tæt beslægtet 
med vore kendte spurve. Bomlærken ses i det åbne land, hvor han-
nen ofte sidder – hele året – på en udkigspost, en bom, en stolpe 
eller et vejskilt, og synger sin simple sang som består af en serie af 
svirrende lyde der starter langsomt og accelererer frem mod slut-
ningen 2-3 sekunder senere. 

Bomlærken, som også kaldes for kornværling, er en lille brun fugl 
med hvid bug og svagt spættet strube og bryst. Om vinteren samles 
de ofte i småflokke som flyver rundt på markerne, og her hører 
man deres korte skarpe kald ” tik-tik” der minder om en knitren.

Hjejlen - gylden og stille

Hjejlen er en efterårs- og vintergæst i Danmark, som kommer på 
besøg fra Nordskandinavien, hvor den yngler. Store flokke samles 
i Danmark og flyver fra mark til mark, hvor man ofte kan se flere 
hundrede fugle gerne sammen med stære og viber. I vinterdragten, 
som er den vi ser mest i Danmark, er den overvejende svagt gylden 
med mange lyse prikker. Med dens runde hoved og korte næb, er 
den let at kende i forhold til de andre vadefulge vi ser i landskabet. 

Men hvis hjejlen er ved stranden, er det straks lidt vanskeligere. 
Her kan den let forveksles med sin fætter strandhjejlen. Men den 
er mere grålig (sølvfarvet) end hjejlen. Strandhjejlen har sorte arm-
huler, som ses tydeligt når den flyver, mod hjejlens hvide. Hjejlens 
melankolske kald ”dyy” er også kendeligt i forhold til strandhjejlens 
”pli-jy-i” tredelte kald. 

Bomlærken: “Tik-tik”, som en knitren. Hjejlens melankolske kald: “Dyy”.



Rød glente - tager motorvejen 

De sidste 15-20 år er den røde glente vendt tilbage til Danmark 
som ynglefugl. Først i Nordjylland, hvor et par etablerede sig i Elling 
Plantage. Nu ses rød glente mange steder i regionen året rundt, og 
Nordjylland er sammen med Vejleområdet blevet kerneområder 
for den danske bestand. Ingen andre rovfugle ligner rød glente, 
der med sine fantastiske farver i rødt, brunt og hvidt lyser op på 
den blå himmel. Dens markante ”svalehale” med stor kile ind mod 
midten, er et rigtigt godt kendetegn. Du ser glenten glide på lange 
slanke vinger og med evig bevægelse i halen langs motorvejene 
eller sidde på en mast eller et træ for at lede efter ådsler. Glenten 
er nemlig en af de helt store og smukkeste skraldemænd i naturen. 

Nattergalen - en stemme i mørket

Nattergalen er i tilbagegang men stadig en rimeligt almindelig fugl 
i Nordjylland, som du finder i områder med krat, sump og sø. Som 
navnet siger ”galer” den om natten. Nogen bliver imponeret over 
den smukke sang, andre over, at den er så kraftig, at man på en 
stille aften kan høre den en km væk. Hannen synger for at kalde 
hunnerne ned fra himlen, når de på trækket, og i deres søgen efter 
en mage, overflyver de områder, hvor hannen har bygget rede. 
Bliver hun tiltrukket af hannens sang og flyver ned til ham, vil han 
øjeblikkelig vise hende den rede, han har bygget. Den er godt skjult 
inde i tæt krat, ligesom nattergalen selv ofte er svær at få øje på. 
Hvis hun kan lide ham og reden, så er lykken gjort, og de parrer 
sig. Nattergalen synger i Nordjylland fra ankomsttidspunktet sidst i 
april til Sankt Hans. Så det gælder om at komme ud en stille aften 
for at lytte til sangen.

HVILKE FUGLE KAN MAN SE?

Rød glente med den markante “svalehale”. Nattergalen synger smukt og kraftigt.



Tejsten - med de ildrøde ben

Sejler du en tur til Hirsholmene ud for Frederikshavn, så bliver du 
budt velkommen af en lille sort alkefugl med knaldrøde ben. Det er 
tejsten, der yngler imellem stenene på den sydlige mole af havnen. 
Der er meget få ynglekolonier i Danmark, hvor de ca. 700 par på 
Hirsholm er den største . Tejsten tilhører gruppen af alkefugle, som 
lever det meste af sit liv på havet, hvor de er fantastiske fiskere og 
kan tåle storme og kulde, som ingen andre. Kun i yngletiden, fra 
april til hen i slutningen af juni, går de på land. De kan dykke langt 
ned i havet på fisketur og komme som en prop til overfladen med 
næbbet fyldt af tobis og andre småfisk. Når tejsten flyver, så er det 
lavt over vandet med meget hurtige vingeslag, nærmest som en 
lille raket, der kommer hen over vandet. De to store hvide vinge-
spejl på den ellers sorte fugl, er et godt kendetegn.

Tranen - trompet og kartofler

De senere år er tranen vendt tilbage til den danske natur. I 
Nordjylland yngler efterhånden flere par blandt andet i Råbjerg 
Mose. Selv om tranen er en stor fugl, så kan den være svær at få 
øje på i yngletiden, hvor den holder lav profil. Men ellers er tranen 
synlig i landskabet, hvor den gerne færdes i mindre flokke og 
lader sit gjaldende trompetkald høre vidt og bredt. Enten så ser 
du tranen, når den langsomt spankulerer rundt i moseområderne 
eller på marker og leder efter føde, som primært består af planter, 
græs, korn og gerne kartofler. Den kan dog også spise insekter 
m.m. Tranen er måske mest kendt for de store forsamlinger ved 
Hornboga Sjön i Sverige tidligt om foråret, hvor de danser deres 
specielle dans. Men også i Danmark danser tranen på ynglepladsen 
Det ser fantastisk ud, når to traner står overfor hinanden og hopper 
op og ned.

HVILKE FUGLE KAN MAN SE?

Tejsten lever det meste af sit liv på havet. Tranen, Europas højeste fugl.



Natravnen - gedemalkeren

I Nordjylland har vi nogle af landets bedste steder for at opleve 
den meget specielle natravn. Ikke mange mennesker kender denne 
mærkelige fugl, der helt forsvinder om dagen, men som om natten 
er både synlig og nysgerrig. Natravnen yngler i granplantager med 
lysåbne områder, hvor den kan jage. Den lever af natsværmere 
og fanger dem ved at åbne sit næb på vid gab og indfange dem 
som med et net. Natravnen har været årsag til mange myter, bl. a. 
at den sugede blod fra får og geder om natten. Deraf øgenavnet 
Gedemalkeren. Dens stemme lyder som pap, man sætter på 
egerne på en cykel og så cykler af sted. Noget mange drenge 
sikkert har moret sig med. I nattens mulm og mørke kan det virke 
skræmmende, hvis man ikke ved, hvad det er. Gå ud på en stille 
aften i Ålbæk eller Skagen Klitplantage og lyt til denne spændende 
fugl.

Stor præstekrave - den hellige fugl

Præstekraven er en af de mere almindelige vadefugle, som yngler 
i Danmark. På mange af vore strande møder du præstekraven året 
rundt, hvor den energisk søger efter føde i vandkanten og i sandet. 
Den yngler på stranden, hvor den skraber et lille hul i sandet og 
lægger sine æg, der selvfølgelig ligner små sten. Det gør, at den er 
meget udsat for forstyrrelser. Du opdager, at du er nær en rede, 
hvis præstekraven højlydt løber rundt foran dig ofte med den ene 
vinge slæbende hen ad sandet. Lad dig ikke snyde og få ondt af 
den lille fugl, fordi den er kommet til skade. Den simulerer bare for 
at få din opmærksomhed og få dig ledt væk fra reden. Hvis du vil 
være sikker på ikke at komme til at træde i dens rede, så følg efter 
den fugl, der prøver at snyde dig. Så kommer du på sikker afstand 
af reden. Når faren er overstået flyver præstekraven væk fra dig og 
lader dig alene igen. Dens farver omkring halsen minder om den 
hvide krave en præst har på, deraf navnet.

HVILKE FUGLE KAN MAN SE?

Natravnen synlig og nysgerrig om natten. Præstekraven er en god skuespiller.



1 STENSNÆS - strand og strandeng
Stensnæs er en lille knude der stikker ud i Kattegat syd for Sæby 
ved byen Lyngså. Sand samles af havets strømme i dette område, 
og derfor er der både et rev (Stensnæs Flak) ud for kysten og 
udvidelse af kysten østpå hele tiden. Men området er et godt 
fugleområde, fordi havet ud for er meget lavvandet og en del 
faktisk tørlægges – bliver til en vade – ved lavvande. Vaden er 
et føderigt område for vadefugle, småfugle, ænder og gæs. 
Samtidig er kysten bag stranden et af de efterhånden sjældne 
strandengsområder, der består af afgræssede enge, vandhuller, 
småsøer og saltvandslaguner. Tilsammen en lokalitet der er ideel 
for mange fuglearter og dyr i øvrigt.

Ved Stensnæs finder du fra september frem til maj mange va-
defugle; stenvender, præstekraver, flere arter ryler, storspove, 
vibe, strandhjejle og ikke mindst strandskade, som har deres 
vinterkvarter der. Hele bestanden af lysbugede knortegæs fra 
Svalbard opholder sig efterår og forår i området. Stensnæs er 
et såkaldt jagt- og forstyrrelsesfrit reservat. Jagten er restriktiv 
primært på grund af et stort antal krikænder, der raster i områ-
det hele september måned. Det er vores mindste and, og det er 
spændende at stå og lade sig underholde af de energiske ænder i 
saltvandslagunen bag stranden.

Stensnæs er også kendt for mange småfugle. Engpiber, sanglærke, 
tornirisk og hvid vipstjert hører til de gængse ynglefugle. Om 
vinteren besøges området ofte af mindre flokke af snespurve, 
bjergirisk og andre nordligt ynglende småfugle. For den, der også 
synes om botanik, byder Stensnæs på flere specielle plantearter.

TIP! Man kan iagttage fuglene fra Voerså Havn, tæt ved Stensnæs. 
Her findes også et fugletårn, hvorfra der er fint udsyn til det rige 
fugleliv på strandengene og i det lave vand. 

HVOR KAN MAN SE FUGLE?

Stensnæs Fuglereservat ved Lyngså. Strandskader ved Stensnæs Fuglereservat.



2 SÆBYGÅRD SKOV - bynær jungle
En tidlig majmorgen i Sæbygård Skov byder på mange oplevelser. 
Ikke mindst den nyligt udsprungne bøgeskov der får hele skoven 
til at fremstå som en lysende grøn hule. Men fuglelivet er på dette 
tidspunkt også på sit højeste. 

Alle sangfuglene kvidrer løs, og de har travlt med redebygning, 
rugning og fødesøgning. Alliker og gråkrager flyver muntert over 
skoven og lader deres let genkendelige stemmer lyde. Måske hører 
du også deres fætter ravnens klare stemme, når den svæver rundt 
over trætoppene. 

Nede mellem træerne piler spætmejserne op og ned ad stam-
merne, medens de lader deres glade gadedrengefløjt lyde højlydt, 
og mellem dem får du øje på sortmejse, musvit, blåmejse og sump-
mejse, der på hver sin måde har travlt. Solsorten holder vagt, og 
sangdrossel og skovpiber synger fra deres udkigspost højt i trætop-
pene. Er du heldig, kan du høre skovsangeren “lade ti-øren falde” 
og gransangeren, der med sit ”tjilp-tjald-tjilp-tjalp” synger om kap 
med løvsangerens vemodige sang. 

Men mest spændende er det dog at komme til at lytte til huldu-
ernes dybe hu-hu, som pustede de i en flaske. Du skal tæt på. Og 
medens du står og lytter til dem, kommer der måske en lille blå pil 
susende hen langs åen. Det er isfuglen. Den yngler nemlig også i 
skovens dybe stille ro, hvor Sæby Å dovent slynger sig igennem på 
sin vej mod byen og Kattegat. Om vinteren tager vandstæren sin 
del af pladsen i åen sammen med isfuglen.

HVOR KAN MAN KIGGE FUGLE?

Sæby Å slynger sig gennem skoven. Spætmejsen, løber op og ned ad træerne.

Huldue Isfugl



3 ELLING STRANDENGE OG ELLING Å
Elling Å, og området omkring dens udløb i Kattegat, ligger klemt 
inde mellem Strandby og Frederikshavn og gemmer på en lille 
naturperle af de helt store. Kombinationen af en å, der slynger sig 
mod havet, og det flade engområde bag klitterne ved havet bliv-
er, hvis det får lov, et fantastisk naturområde. Sådan et er Elling 
Strandenge. 

Udløbet i Kattegat, som langsomt bevæger sig mod syd, giver et 
helt unikt dyreliv, som fuglene er det mest synlige tegn på. Blandin-
gen af det ferske vand fra åen og det salte havvand, samt det lav-
vandede område ved å-udløbet, skaber et helt specielt rigt dyreliv 
i havet, som fuglene lever af. Måger, gæs, ænder og skarver raster 
og fouragerer her hele året. Vadefugle samles på trækket forår og 
efterår i mindre antal, især syd for å-udløbet. 

En morgengåtur langs stranden fra Rønnerhavnen til åens udløb, 
kun fem minutter fra byen, giver nogle fine oplevelser med is-landsk 
ryle, stor præstekrave, stor kobbersneppe, strandskade, rødben 
m.fl. I krattet langs stranden er der altid mange småfugle, og om 
sommeren kan man opleve karmindompap, som yngler her. En el-
lers sjælden ynglefugl i Danmark. Går man over åen via broen fra 
sommerhusområdet “Kæret”, så mødes man af et stort rørskovs- 
område, som altid er et spændende sted. Rørspurven er her hele 
året, og i yngleperioden høres rørsanger og sivsanger fra de tætte 
rør. I sensommeren kan man opleve sort sol, når flere hundrede 
stære går til ro i rørene, hvor de er i sikkerhed for nattens rovdyr.

Strandengene huser også mange vadefugle og andefugle. Grå-
gås, gråand, gravand yngler med nogle få par. Rødben og stor 
præstekrave yngler her. Blandt de rastende fugle ses krikænder og 
andre sjældne ænder nyde de små vandhuller, som let ses fra fug-
letårnet, der står midt i det hele ved den gamle grusvej, der går ned 
til de to eneste sommerhuse i området.

Elling Strandenge er et bynært naturparadis. Rødben med de lange røde ben.

HVOR KAN MAN KIGGE FUGLE?



4 RÅBJERG MILE OG MILESØERNE 

Spænd støvlerne godt og medbring mad og drikke, for nu skal 
du ud på en god og spændende gåtur, som, hvis du ønsker det, 
sagtens kan vare hele dagen.

Mosen, milesøerne og Råbjerg Mile er et fantastisk område med 
et varieret dyre- og planteliv. Bliv ikke bange for hugormen, som 
du kan møde på din vej. Den gør ikke noget, hvis du lader den i 
fred. Stålormen kan du derimod sagtens tage op i hånden og be-
undre. Dette firben uden ben er ganske ufarligt og spændende at 
betragte. Kærulden klæder i blomstringstiden mosen med sit fan-
tastiske hvide tæppe, og flere sommerfugle- og guldsmedearter 
flakser imellem planterne og langs stierne. 

Tranen byder dig velkommen med sit høje trompetkald, og selv om 
du måske ikke ved første øjekast kan få øje på den, så kig godt efter. 
Den holder nemlig øje med dig. Bynkefuglen synger fra toppen af 
en bynke eller en anden kvist i de åbne områder, og er du heldig, 
så får du også øje på dens fætter, sortstrubet bynkefugl, som er 
meget sjælden i Danmark, men som med jævne mellemrum yngler 
i området. Storspoven finder du ved søerne, hvor den med sit 
lange buede næb søger efter snegle og andet godt i det dybe 
mudder langs søen, hvor strandtudserne holder til. Hvid vipstjert, 
sanglærke, forskellige småfugle og ikke mindst dobbeltbekkasinen, 
vil du møde på din vej. Som afslutning på turen kan du være hel-
dig at se en eller flere af områdets kronhjorte holde øje med din 
færden.

HVOR KAN MAN KIGGE FUGLE?

Råbjerg Mile ses milevidt omkring. Bynkefuglen synger fra toppen af en kvist.

Trane



5 SKAGENS GREN 

På toppen af Danmark ved Grenen mødes havstrømmene fra 
Nordsøen og Kattegat, og Grenen er et fremragende - og meget 
populært - udsigtspunkt igennem det meste af året.

Skagen er især berømt for sit forårstræk, hvorunder især rovfugle-
trækket er i europæisk topklasse. Fra ultimo marts til primo juni er 
der store skarer af fugle, der under deres træk mod nord må slippe 
det sikre land for at flyve ud over havet. Skagen er i hele efter- 
årsperioden en spændende lokalitet. Her er det Grenens nære 
forbindelse til havet, der gør stedet godt for iagttagelse af havfugle 
samt rastende vadefugle, måger og terner.

Et helt spektakulært syn er det at se rovfugletrækket om foråret. 
Trækket over land op gennem Jylland ender i “rusen” på Skagens 
Odde, inden fuglene forlader Jylland med kurs mod Nordskandi-
navien. Det varer fra midt i marts til ind i juni, hvor man, afhængig 
af vejret, kan opleve grupper af musvåger, ørne og andre rovfugle 
kredse rundt langt oppe på himlen, før de tager kurs ud over havet. 

Når man vil kigge på fugle på Grenen, sker det nemmest med ud-
gangspunkt fra parkeringspladsen ved Grenen Kunstmuseum. Her-
fra er der 10 minutter til fods mod nord til den yderste nordøst- 
ligste klit (“Verdens Ende”), hvorfra man har et fint udsyn over 
begge have, og samtidig kan følge trækket over land. En fin udsigt 
får man også fra de østligste klitter nord for den store P-plads, og 
for at komme tættere på havfuglene, rastende vadefugle og små-
fugle kan man stå nede på stranden. 

Området mellem Grenen Kunstmuseum og Grenen er en fin 
rastelokalitet for småfugle, og for- og efterår foretager Skagen 
Fuglestation ringmærkning i net af småfugle. Hvis du ser et net 
med fugle i, skal du ikke gå for tæt på, da fuglene skræmmes. Vent 
lidt på afstand til ringmærkeren kommer forbi på sin runde. Så kan 
du få lov at se og høre om dette spændende arbejde.

Skagens Gren. Rovfugletræk.

HVOR KAN MAN KIGGE FUGLE?



Havørnen ved Skagen. Fuglekig på Flagbakken.

6 FLAGBAKKEN 
Flagbakken ligger syd for hovedvejen lige før den når Skagen by 
sydfra. Den er med sine 24 meters højde, det højeste punkt i 
Skagen. Flagbakkens glimrende udsyn gør bakken til det bedste 
og populæreste rovfugleobservationspunkt i Skagen især med 
vindretninger i mellem nord og øst, men også under svage 
skiftende vindforhold. På de bedste dage kan over 100 fuglekiggere 
sidde på bakken og observere fugletrækket. På en god dag ses 
op mod 15 forskellige rovfuglearter, og her findes en rovfugle-
informationstavle. 

7 NORDSTRAND 
De gode iagttagelsesforhold over havet gør, at Nordstrand er et 
besøg værd året rundt. Nordstrand er et godt udsigtspunkt om 
foråret, da man kan se både de fugle, der trækker over havet, og 
de, der trækker over land. Om efteråret er det et godt sted, hvorfra 
man kan se havfugle. Et godt sted at kigge fugle er klitten ved par-
keringspladsen for enden af Batterivej, hvor der er god udsigt både 
over hav og land. Et par bunkere i områder er gode udkigspunkter, 
ligesom yderste klitrække også kan fungere som et godt sted at se 
på fugle.

HVOR KAN MAN KIGGE FUGLE?
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8 VANDPLASKEN - et skvulp fra det store hav

Bag ved klitrækken ved Kærsgård Strand ligger en sjat vand, der er 
fredet. Området hedder Vandplasken, og er et fantastisk område 
for fugle. Ikke bare søen, men hele området fra Skallerup Klit til 
Tornby Strand trækker mange fugle til. I foråret kan mange træk-
kende fugle ses fint fra klittoppene, både dem der trækker over 
havet, og dem der trækker mere sikkert over land. Dværgfalk, rød 
glente, vandrefalk er blandt de trækkende rovfugle, men små-
fugletræk og vadefugletræk er også meget spændende. I Vand- 
plasken og Åslyngen yngler der bl.a. gråstrubet lappedykker, rød-
ben og grågås, og i træktiden er der set mange interessante vade-
fugle og ænder. Der er ingen adgang til Vandplasken, men søen kan 
overskues fra klittoppene. Hvis du følger Nordsøstien mod syd eller 
nord, finder du det åbne lands fugle - tornirisk, tornsanger, engpi-
ber, bynkefugl, og måske er du heldig at falde over en sortstrubet 
bynkefugl eller en rødrygget tornskade. Tag madpakke med og van-
drestøvler på. Det kan blive en fantastisk tur i området.

9 RUBJERG KNUDE
Landskabet ved Rubjerg Knude er helt specielt. Her ligger Dan-
marks største havtornekrat på ca. 600 ha. Havtornen har nogle 
stygge torne, der effektivt yder beskyttelse for små dyr og fugle. 
En del fugle gemmer sig i havtornen, og på grund af havtornen har 
Rubjergområdet en ret stor bestand af ynglende fugle, som bruger 
krattet som gemmested for sig selv og rederne. Disse ”tornfugle” 
tæller fx tornirisk, tornsanger, gærdesanger, gulbug og jernspurv. 
Hvis man har øjnene med sig kan man finde insekter, som den 
rødryggede tornskade har spiddet på havtornens pigge og bru-
ger som forrådskammer. Om vinteren, når krattet har masser af 
smukke gulorange bær, kan man opleve store skarer af drosler, 
som spiser bærrene. Der er talt op til 30.000 sjaggere i Rubjerg 
Knudes havtornekrat, og det er en flok, som hurtigt kan fortære 
alle bær i krattet. Hvis man vil se på rovfugletræk, så er det bedst, 
når der er lun vind fra øst og sydøst. Om morgenen er der mange 
finker, stære og duer, svaler og mursejlere. Senere på dagen, når 
luften begynder at blive varm, dukker rovfuglene op. 

Sangsvaner ved Vandplasken. Rubjerg Knude fyr i solnedgangen.



10 HIRTSHALS HAVN OG FYR
Hirtshals Havn, som er en fiskeri- og færgehavn, ligger lige der, hvor 
kysten slår et 90 graders knæk. Beliggenheden gør, at man kan se 
mange havfugle - både dem, som trækker forbi op langs kysten og 
dem, som raster i havnen i ly for hårdt vejr. Derudover skaber fiskeriets 
aktiviteter gode fødemuligheder for især måger. Nogle af de bedste 
steder, at se på fugle på Hirtshals Havn, er ved havnekontoret og ved 
kranen ved isværket. Når der losses fisk, er der rig lejlighed til at se på 
de mange måger, som tiltrækkes af de mange fisk. Her er det sted i 
Danmark, hvor der findes flest forskellige mågearter, hele 13!

På Hirtshals Havn finder man en pæn stor koloni af den smukke 
ride. En mågeart som let falder sammen med alle de andre, men 
som er meget forskellig. Bl.a. har de helt sorte vingespidser, der ser 
ud som var de dyppet i blæk. En rigtig atlanterhavsfugl, som yngler 
på klipperne direkte ud til det barske hav. På Hirtshals Havn har de 
fundet noget der minder om klipperne på nogle af havnens højere 
bygninger. Ved tørdokken, som i folkemunde kaldes Katedralen, 
kan man i yngletiden se rider. 

Ved fyret, som ligger i klitterne syd for, er der god udsigt ud over 
havet, og er det regnfuldt og blæsende, kan man trække i læ ved 
de gamle kanonstillinger fra Anden Verdenskrig. I vandet ud for 
fyret er et stenrev, som tiltrækker andefugle, bl.a. edderfugle og 
sortænder. Hirtshals er et godt sted at se på trækkende fugle om 
foråret. Fuglene følger ofte kysten, når de trækker nordpå, og her 
ved Hirtshals kan man se både hav- og landfugle i stort tal. Nogle 
fugle trækker fra Hirtshals ud over vandet til Norge, men de fleste 
trækker op mod Skagen og derefter mod Nordskandinavien.

Hirtshals er fiskeri- og færgehavn. Hirtshals Fyr er placeret i yderste klitrække.

HVOR KAN MAN KIGGE FUGLE?



1 STENSNÆS. Nordostvej, Voerså, 9300 Sæby. Følg grusvejen i  
 krydset Nordostvej/Engvej tæt på Lyngså. Se efter ugleskiltet.

2   SÆBYGÅRD SKOV. Kildevej 51, 9300 Sæby. 
 Fra p-pladsen følges stien ind i skoven mod åen.

3 ELLING STRANDENGE OG Å. Kør mod øst ad Strandbyvej, 
 9970 Strandby. Drej til højre efter jernbaneoverskæring. Følg  
 skilt og kør ad grusvej mod fugletårn.

4   RÅBJERG MILE OG MILESØERNE. Start enten fra p-pladsen  
 på Kandestedvej i Hulsig eller fra p-pladserne ved Råbjerg Kirke.

5   SKAGENS GREN. 
 Parker på p-pladsen ved Grenen, 9990 Skagen.

6   FLAGBAKKEN. 
 Parker på p-pladsen for enden af Flagbakkevej, 9990 Skagen.

7   NORDSTRAND. 
 Parker på p-pladsen for enden af Batterivej, 9990 Skagen.

8   VANDPLASKEN. Parker for enden af Kærsgård Strandvej nord  
 for Skallerup Klit. Vandplasken ligger syd for p-pladsen.

9   RUBJERG KNUDE. Fyrvejen 30, 9480 Løkken. 

10  HIRTSHALS HAVN OG FYR. God parkering både 
 på havnen og ved fyret, 9850 Hirtshals
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