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Ranunkelvej 14,  
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Sekretær 
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Rønne Alle 12, 4300 Holbæk.  
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Dorrit Jensen, tlf.: 6128 0189 
Tempelvej 22 
Arnakke, 4390 Vipperød  
E-mail: dorrit@kirkov.dk 
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 
Ole Bennike, tlf.: 5118 0307 
Egholmvej 80, 2720 Vanløse. 
E-mail: obe@geus.dk 
  
Merete Gertz  tlf.: 2560 8529 
Knudskovparken 60 A  
4300 Holbæk  
E-mail: merete2gertz@gmail.com 
 
Grethe Rahr tlf.: 2264 4988 
Falkevej 5, 4300 Holbæk 
E-mail: gretherahr@icloud.com 
 
Forsidefoto: Fiskeørn. 
 
 

 
Bestyrelsessuppleanter 
 
Sinnet Thueslev, Tlf.: 5932 9012 
Æble Alle 75, 4500 Nykøbing Sj. 
E-mail: sinnet@privat.dk 
 
Eva Søndergaard  Tlf. 2910 0039 
Faurbjegvej 23 
4300 Holbæk 
E-mail: 
eva.soendergaard@gmail.com 
 
Revisor  
Rita Ellingsen, Tlf.: 2088 8313 
Vibevej 22, 4571 Grevinge 
E-mail: ritaellingsen@mail.dk 
 
Revisorsuppleant 
Knud W. Kristensen Tlf. 2168 5088 
Vibevej 13. 4532 Gislinge 
E-mail: knudwk@gmail.com 
  
Redaktion  
Thomas Brønholm, tlf.: 2926 0822 
Rønne Alle 12, 4300 Holbæk. 
E-mail: broenholm@hotmail.com 
  
Næste program udkommer medio 
april 2021.  
Deadline for indlæg  
15. marts 2021. 
 
 
Kontingent for året 2021: 
175 kr. pr. husstand.  
Betales på netbank på  
reg.nr.1551, kontonr. 109 1573
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Formanden har ordet 
  

 
Kære naturven. 
Et mærkeligt forår og en mærkelig sommer er ved at være til 
ende. Den 11. marts ramte Coronaen os med fuld styrke, og 
alle foreningens aktiviteter blev aflyst. Men naturens gang blev 
ikke aflyst, og mange af jer tog da også, enten alene eller i et 
meget begrænset selskab, ud i naturen, hvilket en række 
opløftende indslag på vores Facebookside da også vidnede 
om. Vi skulle helt frem til den 8. juni hvor mandagsholdets 
første tur gik til Maglesø og den 14. juni hvor de programsatte 
ture startede med De Vilde Blomsters Dag. 
Du sidder nu med vores program for vintersæsonen i hånden, 
og vores ture ude bliver for en del erstattet med gode foredrag i 
foredragssalen på Holbæk bibliotek. 
 
Vi skal høre om fredningerne på Orø og marsvinene i vore 
farvande. I modsætning til tidligere år har vi lidt flere ture i løbet 
af vintersæsonen. Vi skal en tur i ZOO for at lægge dyrene i 
seng, vi tager også en tur til Sverige for at se på ørne, vi skal ud 
og se på vore sten, så skal vi ud og se på forårets første 
blomster, og sæsonen planlægges afsluttet med en 
markering/fejring af foreningens 70 års fødselsdag og en tur til 
Grækenland.  
 
For dem, der gerne vil blive endnu dygtigere på naturen, holder 
vi igen i år vinterundervisning; men i år i Foreningshuset 
Bispehøj hver anden mandag, startende primo november. Jeg 
har skrevet lidt mere detaljeret om det inde i bladet. 
Jeg håber at se mange af jer til vore kommende arrangementer, 
og jeg ønsker jer et godt efterår. 
 

Vagn 
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Program 
November 2020 – April 2021 

 
Fredning på Orø 

 
Onsdag d. 18. november 2020 kl. 19.00 - 21.00 
Orø har en naturrigdom, som ikke findes mange andre steder i 
Danmark, bl.a. vokser her den sjældne orkidé Mygblomst. 
Derfor har Fredningsnævnet 
for Vestsjælland i foråret 
vedtaget at frede en stor del 
af kysten på Orø, hvor den 
mod øst og nord flere steder 
næsten er groet til med 
rørskov. Planen er, at man 
her vil genskabe de 
oprindelige strandenge til 
glæde for både planter, dyr 
og mennesker. Carsten 
Lambrecht fra Danmarks 
Naturfredningsforening, 
Holbæk afdelingen vil 
fortælle nærmere om denne 
fredning, og om arbejdet 
fremover med plejeplaner 
og fokusområder.   
 
Sted: Holbæk Bibliotek, 

Nygade 9-13 
Foredragsholder :  
Carsten Lambrecht 
Tilmelding: Til Hanne på mail: hannegelting@gmail.com 
Kontaktperson: Hanne Gelting tlf. 29456110 
Bemærk: Kaffe og te kan medbringes til pausen 
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Læg dyrene i seng i Københavns Zoologiske Have 
 

Torsdag den 10. december 2020, kl. 16.30 – 18.30 
På en guidet tur i ZOO fortæller ZOO's dygtige medarbejdere 
om livet i Haven siden 1859. 
ZOO's medarbejdere arbejder tæt på dyrene og har rygsækken 

pakket med gode historier, sjove fakta og nutidig videnskab, 
som garanterer jer en anderledes oplevelse, der vil blive 
husket. 

 

Mødested: ZOO hovedindgang kl. 16.15. Der er P-plads på 
den modsatte side af Roskildevej. 
Turleder: en af ZOO´s dygtige medarbejdere. 
Påklædning: efter årstiden og vejret. 
Tilmelding: til Vagn Gotfredsen, e-mail: 
vgotfredsen@hotmail.com senest 4. december, man er først 
tilmeldt når man har fået et retursvar fra Vagn. 
Pris: kr. 150,-, der indbetales på reg.nr. 1551, kontonummer 
000109 1573. Husk at mærke din indbetaling med navn og 
”ZOO”.  
Kontaktperson: Vagn, e-mail: vgotfredsen@hotmail.com  
eller tlf.: 53 46 28 62 

mailto:vgotfredsen@hotmail.com
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Bustur til Skåne 

Lørdag og søndag den 23. og 24. januar 2021 

Vi skal atter på vintertur til Skåne og opleve de flotte 
landskaber. Lørdag skal vi besøge Börringesjön, Havgårdssjön, 
Sövdesjön, Fyledalen og vi slutter af på det hyggelige hotel i 
Tranås. Søndag drager vi til Tosterberga, Degeberga, 
Fyledalen og Vombsjön. Vi håber at se ørne, glenter og andre 
rovfugle, gæs, vandstær mm. Øl og vand kan købes i bussen, 
og vi får kaffe undervejs. Prisen dækker transport med 
Vipperød Bus, middag lørdag aften, morgenmad søndag og 
smør-selv madpakke søndag.  

Mødested: Busgaragen, Spånnebæk 38 i Holbæk klokken 
07.00. Her kan man parkere bilen. 
Opsamling: Jernbanevej 6 i Holbæk klokken 07:10, Trekroner 
Station ca. 07.40 og Kastrup Lufthavn ca. kl. 08:15. 
Turleder: Ole Bennike 
Påklædning: Varmt tøj anbefales varmt. 
Medbring: Kikkert, frokost til lørdag, sengelinned, håndklæde, 
drikke til lørdag aften SAMT PAS. 
Tilmelding senest den 1. december. 
Til Ole Bennike, e-mail obe@geus.dk. Angiv venligst hvor I står 
på bussen. Oplys venligst telefonnummer og om I har ønsker til 
kost (vegetar, sukkersyge eller andet). Angiv om I ønsker 
enkeltværelse om muligt. Tilmelding gælder først når kvittering 
er modtaget fra Ole. 
Pris: 1.400,00 kr. pr. person 
Betaling: reg.nr. 1551, kontonummer 000 109 1573. 
Kontaktpersoner: Ole Bennike, obe@geus.dk og Dorrit 
Jensen, tlf. 6128 0189 
Corona: Vi følger myndighedernes anbefalinger, men hvis man 
er bekymret er det bedst at blive hjemme. Hvis ikke-nødvendige 

rejser til Skåne frarådes i januar bliver turen aflyst. 

mailto:dorrit@kirkov.dk
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Årsmøde med Generalforsamling 2021 
 

Lørdag den 6. februar 2021, kl. 10.30 – 16.00  
  

Årsmødet og generalforsamlingen gennemføres i 
Foreningshuset Bispehøj, Bispehøjen 2, 4300 Holbæk. 
Parkering kan finde sted på P-pladsen umiddelbart vest for 
foreningshuset.  
Vi starter som sædvanlig med en fugletur, derefter afholdes 
generalforsamling, og til slut vil Dorrit og Ole causere over 
foreningens tur til Færøerne i 2020.  
Her er programmet for hele dagen: 
 
Kl. 10.30 - 12.00, Vi kører efter hvor fuglene er på denne 
dag.  
Mødested: Foreningshuset Bispehøj, Bispehøjen 2, 4300 
Holbæk. 
Turleder: Ole Bennike. 
Kontaktperson: Ole Bennike, tlf.: 51180307. 
 
Kl. 12.30 - 13.45, Frokost. 
Til frokost vil der være mulighed for at bestille Rosmarinstegt 
unghanebryst eller Fersk bagt laks. Prisen pr. kuvert er sat til kr. 
70,-, der betales kontant på Årsmødet. Øl og vand vil kunne 
købes til fornuftige priser i Foreningshuset. 
 
Tilmelding til frokost: Vagn Gotfredsen, e-mail: 
vgotfredsen@hotmail.com senest 31. januar 2021. Ved 
tilmelding angiv venligst om I/du ønsker laks eller kylling. Husk; 
I/du er først tilmeldt, når jeg har svaret tilbage. 
 
 
 
 
 

mailto:vgotfredsen@hotmail.com
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Kl. 13.45, Generalforsamling. 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent.  
2. Formandens beretning for 2020. 
3. Kassererens regnskab 2020.  
4. Bestyrelsens forslag til budget 2021 samt fastsættelse 

af kontingent for 2021.  
5. Indkomne forslag 
6. Valg af formand 

På valg er Vagn Gotfredsen 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

På valg som bestyrelsesmedlem er: Merete Gertz, Dorrit 
Jensen og Grethe Rahr.  
På valg som bestyrelsessuppleant er: Sinnet Thueslev.  

8. Valg af revisorsuppleant. 
På valg er: Knud W. Kristensen.  

9. Eventuelt.  
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 23. 
januar 2021. 
NVNF giver kaffe med kage i forbindelse med 
generalforsamlingen. 

 
Kl. 15.00 - ca. 16.00, 
Foredrag  
Som afslutning på 
årsmødet vil Dorrit og 
Ole causere over 
foreningens tur til 
Færøerne i 2020. 
 
 
 

Kontaktperson for Årsmøde og generalforsamling: Vagn 
Gotfredsen, tlf.: 53562862. 
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Foredrag om marsvin 

  
Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 19 – 21.30 
  
Jonas Teilmann vil fortælle om marsvinet, der er den eneste 
hval der yngler i de indre danske farvande. Vi skal høre om 
artens biologi og adfærd. Om dens udbredelse og om trusler 
mod marsvinet. Hvor stor er bestanden og hvordan kan man 
tælle marsvin? Hvad kan vi gøre for at beskytte marsvinet? 

Jonas Teilmann er seniorforsker ved Aarhus Universitet, Institut 
for Bioscience og han arbejder på Risø. 
  

 
 
Sted: Holbæk Bibliotek, Nygade 9-13, 4300 Holbæk 
Foredragsholder: Jonas Teilmann 
Kontaktperson: Ole Bennike 
Tilmelding: Ole Bennike, obe@geus.dk. Der gælder først-til- 
mølle-princippet. Tilmelding gælder først når kvittering er 
modtaget fra Ole. 
 

 
 

mailto:obe@geus.dk
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Sten på stranden ved Kongsøre 
 
Lørdag d. 20. marts 2021 kl. 10.00 - 15.00 
 
Turen starter ved “Sandskredet”, der ligger i Odsherred ved 
Isefjordskysten nord for Lammefjorden. Efter en kort 
introduktion om landskabet går vi nordpå gennem skoven til 
Tingstedet. Lidt længere fremme går vi ned på stranden, hvor vi 
kan finde alle de almindelige stentyper, som isen lagde fra sig 
gennem sidste istid - også nogle af dem, der kaldes ledeblokke, 
fordi de fortæller os hvilke områder, isen kommer fra / har 
passeret på sin vej. Hvis vi er meget heldige, kan vi også finde 
fossiler.  
Ved turens afslutning samles vi og ser på nogle af de sten, vi 
har fundet undervejs. 
 

  
 
 
 Mødested: P-pladsen for enden af Sandskredsvej, 4500 
Nykøbing Sj.  55.813365 N, 11.721343 Ø. 
Turledere: Else Eriksen og Mogens Hansen  
Påklædning: Efter vejret - gerne vandtæt fodtøj! 
Medbring: Taske til sten-fund, lup, frokost og drikkevarer. 
Kontaktperson: Else Eriksen, 3169 4649 
/ elserixen@gmail.com 
Tilmelding: ikke nødvendigt 

Rhombeporfyr fra Norge     og      Kinnekulle-diabas fra Sverige 

mailto:elserixen@gmail.com
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Forårsblomstertur til Eriksholm Skov 
 
Lørdag den 10. april, 2021 kl. 10:00 – 13:00 
 
 
En af foreningens traditionelle forårsture går til Eriksholm 
Skoven for at se de første forårsblomster. Det er i hovedsagen 
anemonerne, vi koncentrerer os om, og vi håber at få lejlighed 
til at se både den hvide, gule og blå anemone, der alle vokser 
her i skoven. Men ellers nyder vi naturen og det danske forår på 
en rask spadseretur gennem skoven. 
 
Mødested: P-plads ved ishus vest for Munkholmbroen. 
Turleder: Inge Schellerup Gotfredsen og Vagn Gotfredsen 
Kontaktperson: Vagn Gotfredsen, tlf.: 5356 2862 
Bemærkning: Påklædning i forhold til vejret. Medbring evt. 
kaffe/the til en lille pause. 
Tilmelding: Ingen. 

Gul anemone i selskab med Storblomstret- og Hulkravet kodriver 
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Planer for noget af sommer 2021’s program. 

 
Oplæg til markering af foreningens 70 års fødselsdag. 

• Dato: 19 JUN 2021 

• Indhold: ekskursion i det nordvestsjællandske med 
efterfølgende bespisning på ”Det Vilde Køkken”. 

• Prisniveau: med tilskud fra foreningen omkring 200 – 300 
Kr. 

 
 
Oplæg til tur til Grækenland. 

• Dato: ultimo JUN - primo JUL 2021. 

• Sted: Nordvestlige del af Grækenland ind mod Albanien og 

Nordmakedonien med Thessaloniki ankomst- og afgangs 

by. 

• Antal deltagere: 16 inkl. turlederen. 

• Turens længde: 9/10 dage. 

• Turleder: Arne Strid. Botaniker og professor i systematisk 

botanik ved Københavns Universitet fra 1973 samt ekspert i 

Græsk flora. 

• Indkvartering: *** hoteller, hvis muligt, minimum 

kvartforplejning, ½ forplejning hvis det er mest praktisk. 

Frokost via lokalindkøb, ikke inkluderet i prisen. 

• Transport: lejede 8/10 personers busser med chauffør. 

• Hovedvægten i turens tilrettelæggelse sker med det 

botaniske for øje. Kulturelle emner kan/bør indgå. 

• Områderne hvortil turen går er udprægede bjergområder og 

man skal være godt gående. 

• Prisniveau: 1000 – 1200 kr. pr. dag 
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Vinterundervisning 

 

Mandage 2. november 2020 – 8. marts 2021 

Traditionen tro bliver der også i år gennemført 
vinterundervisning.  
Vi starter den 2. november 2020 og fortsætter frem til 8. marts 
2021, i alt 9 gange. Undervisningen finder sted hver 2. mandag 
kl. 19.00 – 21.00, og bemærk, at vi i denne sæson gennemfører 
undervisningen i Foreningshuset Bispehøj, Bispehøjen 2, 4300 
Holbæk. Parkering kan finde sted på P-pladsen umiddelbart 
vest for Foreningshuset.   
 
Vi har valgt ikke at have noget gennemgående tema for 
sæsonens undervisning; men med svampe, mosser, småkravl, 
dagsommerfugle, fugle og sten på programmet, kommer vi 
langt omkring.  
 
Hvis du gerne vil holdes orienteret om årets vinterundervisning, 
og ikke er på Mandagsholdets mailingliste, så kontakt Eva 
Søndergaard på mail: eva.soendergaard@gmail.com 

 

 

Niels Joensen har fotograferet Færø-rejse-holdet på Kirkjubøur-reyn 

med øen Koltur i baggrunden. 
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Referater af arrangementer 
Marts 2020 – September 2020 

 
Med NVNF til Færøerne 2020 

 
Lørdag den 4. juli 
Afgang fra Holbæk mod Kastrup og Vagar på Færøerne. Alle 
blev testet for corona virus inden vi blev indlogeret på 
Guesthouse Marknagil i Thorshavn.  

 
Søndag den 5. juli 
Vi kørte fra Marknagil til Sørvárgur og sejlede til Mykines. Flot 
sejltur med det første indtryk af det rige fugleliv. De fleste gik ud 
til fyrtårnet på Mykines Holmur. Det var ikke nogen lang tur, 
men det gik ganske meget op og ned ad bakke. Undervejs kom 
vi igennem et område med ynglende Lunder. Længst mod vest 
findes Færøernes eneste Sule koloni, et imponerende skue.  
Turen hjem igen forløb planmæssigt; vi var heldige med vejret. 
Det var noget blæsende men vindretningen var OK. 
 
Mandag den 6. juli 
I dag skulle vi til Sandoy. Vi kørte til Sandur, hvor der var borde 
og bænke – en dejlig frokost-lokalitet. Turen gik videre til Dalur, 
hvor vi spottede en gråsæl i vandet. Dagens sidste stop var i 
Húsavik, endnu et malerisk sted.  

 
Tirsdag den 7. juli 
Denne dag havde vi bustur til nogle af de velkendte turistmål på 
Færøerne: Saksun, Tjørnuvík og Gjogv. Vi så fine små bygder 
og meget flotte landskaber. Under toppen af Slættaratindur lå 
der endnu små klatter sne. Turen rundt på Streymoy og 
Eysturoy var begunstiget af dejligt solskinsvejr. 
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Onsdag den 8. juli 
På Nólsoy viste Jens-Kjeld Jensen os først en lille botanisk 
have med færøske træer og buske. I Jens-Kjelds hus, fortalte 
han om lokale fugle og miljøproblemer på øerne. Derefter 
besøgte vi hans værksted hvor han udstopper fugle. 
På en guidet rundtur besøgte vi først et område med gamle 
ruiner, her spiste vi frokost og hørte om Færøernes ældste 
bosættelse. Vi fortsatte til et lille stenbrud, hvor Jens-Kjeld 
fortalte om Færøernes geologiske historie og vi sluttede ved en 
lille kløft, hvor folk skjulte sig, hvis der kom sørøvere til øen. 
Herefter fortsatte enkelte op i fjeldet mens de fleste gik tilbage 
til havnen. Vi kom planmæssigt med færgen tilbage til 
Torshavn, hvor vi igen fik aftensmad på 62°Nord.  
 
Torsdag den 9. juli 
Besøg i Kirkebjøur, der er Færøernes vigtigste historiske 
lokalitet. Vi beså katedralen der står som en ruin, den blev 
aldrig bygget færdig. Røjstuen i Kongsgården var åben. Det er 
et imponerende rum, oprindeligt med et hul i taget. Tømmeret til 
gården kom drivende fra Sognefjord i Norge, bundet sammen 
og nummereret, lige til at sætte op. Nogle folk gik fra Marknagil 
til Kirkebjøur, andre gik tilbage og Henning gik begge veje.  
   
 
Fredag den 10. juli 
Sidste formiddag tilbragte vi i plantagen, hvor mindesmærket 
for de mange færinger, der omkom under 2. Verdenskrig står. 
Klokken 11:30 kørte bussen afsted mod lufthavnen.  
Tak for en god tur hvor skarp sol var et større problem end regn 
og rusk. 
 

Ole 
Læs hele referatet og se flere billeder på hjemmesiden: 

www.nvnf.dk 
 

http://www.nvnf.dk/
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Vilde blomsters dag 
 

NVNF gennemførte sammen med Botanisk Forening og 
Danmarks Naturfredningsforening for 33. gang denne ”Vilde 
blomsters dag”. Det blev i øvrigt den første tur, vi kunne 
gennemføre efter forsamlingsforbuddet blev hævet fra 10 til 50. 
 
Hønsehals skov den 14. juni kl. 10 – 12. 
Helene og Finn var guider på formiddagens tur rundt i 
Hønsehals skoven.  
 
Maglesø rundt den 14. juni 20 kl.14-16: 
Vi havde nu begrænset antallet på denne tur til 20, da der ikke 
er ret megen plads på stierne rundt om Maglesø. Journalist 
Agner Ahm fra Nordvestnyt deltog og skrev efterfølgende en 
meget fin artikel i bladet.  
Eva Søndergaard indledte turen med at fortælle lidt om 
områdets geologi og derefter delte vi os i 2 grupper, så vi både 
kunne undgå at stå for tæt sammen og samtidig sikre, at alle fik 
mulighed for 
at se og høre 
om de planter, 
der findes 
langs med 
søen. Inge og 
Vagn tog sig 
af den første 
gruppe og 
Annette og 
Ole tog sig af 
den anden. 
Det var pragtfuldt vejr og Maglesø viste sig fra sig 
allersmukkeste side. Der var flere, som ikke havde været med 
før og alle så ud til at være glade for de indtryk, de fik med 
hjem.    Eva 
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Tur til Skamlebæk i Odsherred 
 

Lørdag den 25. juli 2020 
 
Vi begyndte turen med at se på planter ved den tidligere 
Skamlebæk Radiostation, her voksede der blandt andet 
Brudurt, Strand-Firling og Grøn skærmaks. Derefter gik vi ud på 
Skamlebæk sletten der er EU-habitatområde og overvejende 
dækket af sandet, hedeagtigt græsland, til dels med karakter af 
kalkoverdrev. Blandt den rige flora kan nævnes Farve-gåseurt, 
Hvas Randfrø og Ungarnsk Vejsennep. Undervejs fløj en flok 
småspover forbi. Vi fortsatte ned på stranden hvor der var 
Strandarve, Strandmælde, Strandkål, Strandsennep og 
Sideskærm. Tilbage på sletten fandt Per den meget sjældne 
Skrænt-star på en lille skrænt, desuden så vi Bredbladet timian, 
Bakke-nellike og Blåhat. Efter frokost besteg vi Bolinge Bakke 
73 meter over havet, med et højt radiotårn. Undervejs så vi Gul 
evighedsblomst, Blåmunke, Bugtet kløver, Grøn høgeskæg og 
Stortoppet rapgræs. Vi var 24 deltagere der nød det dejlige vejr 
– det var hverken for varmt eller for koldt. Desværre ser det ud 
til at området langsomt er ved at springe i krat og skov, vi 
noterede blandt andet Gyvel i massevis, Glansbladet Hæg, 
Mirabel og Stilk-eg. Vi havde en meget lærerig tur under ledelse 
af Per Hartvig, en af landets førende feltbotanikere. 
 

Ole 

 
Facebook 

Følg os på  www.facebook.com/naturhistorie 
Her bringes billeder og historier fra vore ture. 

Her kan du også selv bidrage med billeder, sjove oplevelser, 
eller anbefale gode naturområder. 

Ved at ”dele” og ”synes godt om” er du med til at udbrede 
kendskabet til vores forening blandt dine fb-venner. 

 

http://www.facebook.com/naturhistorie


 

 
Kværkeby Fuglereservat 

 
Lørdag den 8. august 2020 
På én af sommerens varmeste dage blev deltagerne budt 
velkommen i Kværkeby Fuglereservat af Jon og Steen, der 
efterfølgende tog os med rundt i hele reservatet, som består dels 
af moser dels af tidligere tørve-og grusgrave.  Her er der skabt 
en fantastisk "oase", hvor man forsøger at tilgodese alle former 
for liv, såsom fugle, insekter, padder og planter, alt passet og 
plejet af en stor gruppe frivillige. Der er f.eks. lavet redepladser til 
Hættemåger og eksperimenteret ihærdigt med at lave en 
redeplads til Isfuglen (blev forhindret heri af en mink!). Det var 
ikke den bedste årstid for fugle, men vi så da både Hvepsevåge, 
Rørhøg, flere mejsearter og hørte en Rørsanger.  Langs stien og 
søbredden var der til gengæld mange planter såsom, Kattehale, 
Butblomstret Siv, Fliget Brøndsel, Brudelys, Top-Star (gl. mose), 
Nælde-Silke samt den sjældne Svinesennep!  Af insekter sås 
bl.a. Harlekinmariehøne og Blåbåndet Pragtvandnymfe. Turen 
sluttede i den flotte hytte med fugletårn, naturudstilling og 
bibliotek. En uforglemmelig dag - og tak til Venneforeningen. 

Hanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandagsture. 
Botanikture i Nordvestsjælland 

Hver mandag i sommerhalvåret fra sidst i april til først i september  
Tilmeld dig maillisten for at få oplysning om næste tur: 

eva.soendergaard@gmail.com 
 

Vær opmærksom på, at Eva er ny afsender, og derfor kan hendes mails 
ende i din reklamebrevkasse. Husk at tilføje Eva som ny afsender i dine 
kontakter. 

mailto:eva.soendergaard@gmail.com
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Fugletur til Køge Bugt 

Lørdag den 29. august 2020 

Vejrudsigten lød på torden og lynild samt skybrud, men i stedet 
havde vi flot sensommervejr. Vi mødtes ved dæmningen til 
Ølsemagle Revle og gik ud til nordenden af revlen. Af vadefugle 
så vi blandt andet ca. 2000 Hjejler. Hele flokken var på vingerne 
flere gange – et flot skue. Derudover blandt andet Islandsk Ryle, 
Stenvender, Sandløber, Lille Kobbersneppe, Dobbelt Bekkasin, 
Brushane, Mudderklire, Hvidklire og Tinksmed. I alt 15 arter 
vadefugle. Af rovfugle noterede vi 3 Havørne, 2 Fiskeørne, 8 
Hvepsevåger, 1 Rørhøg og 2 Spurvehøge.  

Af terner ikke mindre end 
10 Rovterner + Splitterne, 
Fjordterne og Havterne. 
Der var også store flokke af 
Grågæs og Krikænder samt 
en mindre flok Canadagæs. 
Af småfugle blandt andet 
Sanglærke, Landsvale, 
Engpiber, Hvid og Gul 

Vipstjert.  
To Skægmejser viste 

sig desværre kun 
meget kortvarigt. Af 
planter bemærkede vi 
blandt andet Rødtop, 
Strand-Tusindgylden 
og Sandskæg. 14 
deltagere, hvoraf de to 
fortsatte til Ishøj Strand 
der dog var temmelig 
fugletom. 

Ole 

 
 

Rovterne 

Skægmejse 
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Svampetur til Ulkerup Skov 

Lørdag d. 12. september 2020 kl. 10-14 
 
Årets første svampetur gik til Ulkerup Skov. Jens Folke var igen 
guide på turen. 19 deltagere stod klar ved indgangen til Ulkerup 
Skov. 
 Jens var ikke for optimistisk med hensyn til dagens høst af 

svampe. Men alle var 
selvfølgelig optimistiske, og ved 
turens slutning var resultatet da 
heller ikke så dårligt endda. 
 
 
Der blev fundet en hel del Karl 
Johan  

 
Herudover var der fundet 
Punktstokket Indigorørhat, 
Dugget Rørhat, 
Rødsprukken Rørhat, 

Foranderlig Skælhat og 
Rødmende Fluesvamp.  

50 arter blev der fundet på turen. Så alt i alt en rigtig god tur.  
Vagn. 

NVNF 
Besøg vores hjemmeside www.nvnf.dk 

-og få de seneste nyheder og se billeder fra vore mange 
ture. 

Referat fra årsmøde og generalforsamling samt 
formandens beretning finder du også på hjemmesiden. 

http://www.nvnf.dk/
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