Naturhistorisk Forening Vejle – tur til Nationalpark Thy juni 2021
Torsdag den 17. juni
Efter et års udsættelse af busturen til Nationalpark Thy, kunne 38 medlemmer nu endelig den 17. juni begive sig
afsted. Der var afgang fra Vejle kl. 8.00, og kursen blev sat mod Thyborøn. Undervejs holdt Jan et interessant
foredrag om egnen gennem tiderne, og om sammenhængen mellem undergrunden og det landskab med hævet
havbund og gamle kystskrænter fra stenalderhavet, som vi ville få at se i Hanstholm-området. Vi blev klogere på salt
og danskekalk i undergrunden, naturlig og menneskeskabt sandflugt, dannelse af Thyborøn kanal, samt dens
betydning for datidens omfattende skudehandel med Norge.

Ved ankomsten til Thyborøn færgehavn blev der tid til morgenkaffe med rundstykker inden næste færgeafgang

Efter 20 minutters sejlads ankom vi til Agger Tange, hvor vores guide Henrik Skjødt Kristensen tog imod os. Her
kunne vi besøge Svaneholmhus Informationscenter og nyde synet af de vidtstrakte strandenge. På østsiden af
tangen så vi den nyetablerede fugleø, skabt ved at grave den tidligere halvø fri fra tangen. En udlagt flydespærring
forhindrer ræve i at komme over på øen, og derved skabes der gode ynglevilkår for bl.a. områdets terner.

Svaneholmhus Informationscenter

Fugleøen med ynglende fjordterner, havterner og dværgterner

Vort lydanlæg kom nu også i brug under kørslen, idet guiden kørte foran bussen i egen bil og fortalte hvad vi så
undervejs, mens vi kunne sidde i bussen og lytte med.

Lodbjerg var næste stop. Her havde vi mulighed for at køre med bussen direkte til fyret. Alternativt kunne vi stige af
nord for Flade Sø, og gå de 1,2 km ad Redningsvejen tværs over klitheden til fyret. Under opholdet ved Lodbjerg var
der mulighed for at besøge fyret og gå en tur på klitheden. Vi hørte bl.a. om datidens bekæmpelse af sandflugten, og
nutidens store arbejde med at pleje klitheden for at undgå tilgroning, primært med fyrretræer, samt bekæmpelse af
den invasive Rosa rugosa - rynket rose.

Redningsvejen mod Lodbjerg Fyr

Frokostpause i skyggen

Fra Lodbjerg fortsatte vi nordpå mod Stenbjerg Landingsplads. Vi kunne følges med guiden til Signalbakken og
efterfølgende nyde synet af de gamle redskabshuse, redningshuset og Redningsmuseet. Flere satte sig ved stranden
med kaffen, for at kunne nyde synet af fiskerbåde, strand, hav og blå himmel.

Stranden ved Stenbjerg Landingsplads

Signalbakken

Rast på P-pladsen ved Stenbjerg

Vi ankom til hotellet i Hanstholm sidst på eftermiddagen. Efter indkvartering og aftensmad, sluttede vi dagen af
med at vandre til Brunbjerg-skrænten og holmen rundt. Her nød vi udsigten og aftenstemningen.

Fredag den 18. juni
Ved udcheckning og afrejse fra hotellet var der stemning for, at vores beholdning af chokolade skulle nydes til en kop
formiddagskaffe. Vores flinke chauffør fik sat gang i bussens kaffemaskine, så vi kunne få vore termoflasker fyldt op.
Første stop på dagens program var Febbersted. Vi gik gennem slugten de 600m til kysten og fik her af Jan
præciseret geologien, og oplevede kalken, stenalderkysten og havet. Grundet de ekstreme vækstvilkår er stedet også
botanisk set et spændende område. Det var for tidligt på året til, at vi fik set de store mængder af lav tidsel og
bakketidsel i blomst, men der var mange andre spændende ting, bl.a. den hvide skærmplante alm. pimpinelle, her på
stedet i en rød variant.

Febbersted

Vi spejder efter krondyr og traner ved Sårup. Plettet gøgeurt ses i forgrunden

Da vi efter et kvarters køretid ankom til Sårup, kunne vi byde vores nye guide Jens Jørgen Andersen velkommen ved
formiddagskaffen. Derefter gik vi med vore teleskopkikkerter til udsigtspunktet mod vildtreservatet. Her kunne vi i
det fjerne se både krondyr og traner. Inden afgangen fra Sårup spiste vi vores medbragte frokost-flutes i grillhytten.
Dagens sidste mål var Nors Sø og Isbjerg. Isbjerg er med sine 56 m.o.h. Nationalparkens højeste punkt. Det blev
besteget ad en trægangbro med trapper. På toppen nød vi den fine udsigt i retning mod havet 6 km væk.

Vi sluttede turen af med en travetur gennem skoven til fugletårnet ved den fredede Nors sø, som er en karstsø, og
en af landets reneste, med sjældne vandplanter. Herefter startede hjemturen via Mors til Vejle, hvortil vi ankom ved
18-tiden.
Det blev en herlig tur, hvor vi fik set en del af Nationalparkens alsidige og spændende natur, oven i købet i det
smukkeste sommervejr.
Vi skylder Christian stor tak for det store stykke arbejde som han, både som initiativtager og arrangør, har udført
med planlægningen af denne tur, til glæde for medlemmerne i Naturhistorisk Forening Vejle.

