
Referat fra Bustur til Langeland og Ærø d. 1- 4. juli 2021 

1. dag  

Efter et par pauser på Tåsinge i henh.  Troense og ved Valdemar Slot mødtes vi ved Bregninge 

Kirke med botaniker Henry Nielsen, som skulle være vores guide de følgende dage. Vi startede 

straks med at botanisere på den sandede kirkebakke, hvor vi bl.a. fandt Tidlig Dværgbunke, Mark-

Hindeknæ og Græsbladet Fladstjerne. 

Siø var vores første fuglelokation, hvor vi i ly af krattet så Brushøns, Rødben og Gravænder, der 

fouragerede på revlerne. 

Festivalpladsen ved Rudkøbing bød på ét af dagens botaniske højdepunkter: Krogsneglebælg, der 

ifølge floraen er ”meget sjælden og sporadisk indslæbt i 

Norden”.  Vi fandt også kulturplanten Jordkløver, en 

krybende plante, der ”borer” sine frø ned i jorden. De to 

planter havde vi aldrig fundet uden Henrys gode 

lokalkendskab. I det hele taget skulle der på pladsen være 

fundet flere spændende planter fra nær og fjern, alle 

utilsigtet indført gennem årene af campingvogne og 

festivalgæster.  

I Rudkøbing Fredskov gror Skovabild og på vejen dertil 

gennem engene hoppede vi elegant over flere larver af 

billen Store Vandkær.  I luften var der Rørhøg, Musvåge og 

Rød Glente. 

Efter aftensmaden var der en spændende byvandring i den gamle del af Rudkøbing, nu med Eva 

som guide. En fin afslutning på dagen med et kulturhistorisk indslag. 

Referent: Hanne Gelting 

 

 

 

Jordkløver 

Henry – vores botaniske guide på Kirkebakken ved Bregninge 

Kirke 

3 tøser poserer for fotografen 



2. dag  

Efter et herligt morgenmåltid satte vi kursen sydpå mod Ristinge Klint. Undervejs så vi de første 

hatbakker, en særdeles karakteristisk landskabsform på Langeland. Eva fortalte, at hatbakkerne 

har fået deres navn efter Karen Callisens hat. Karen Callisen var den første danske kvindelige 

geolog, hun blev geolog i 1915 og var ansat ved Geologisk Museum. Hun gik klædt i langskaftede 

fedtlæderstøvler, knæbukser og kitteljakke med bælte og hvid flip, et antræk som også var meget 

velegnet til ekskursioner og feltarbejde. Under en ekskursion til Langeland bar hun desuden en 

rundpuldet hat, og en kvik studerende bemærkede ligheden mellem hatten og bakkerne. 

 Vi blev sat af ved sydøst-enden af den 30 meter høje klint og de fleste spadserede hele 

vejen langs klinten, hvorefter vi blev samlet op af bussen. Der var store bestande af blomstrende 

Mark-kohvede, et flot syn. Vi kom forbi en Karmindompap der sang ”pleased to meet you”. Det er 

en art der er gået meget tilbage i de senere år, så vi var heldige at få den på listen. Ellers noterede 

vi blandt andet Blåhat, Mark-Tusindgylden, Småskulpet Dodder, Bukketorn, Mark-Bynke, Sød 

Astragel, Liden Klokke, Gulbug og Digesvaler, der havde travlt med at fodre deres unger, som kom 

frem i deres huller. 

 Vi fortsatte til Tryggelev Nor, undervejs gjorde vi et kort stop ved Nørreballe Nor hvor der 

var Klyder, Knarænder og Fjordterner. Ved Tryggelev Nor spiste vi frokost. Her så vi atter Strand-

karse og ellers store rørskove med Rørspurv, Rørsanger, Rørhøg og Rørdrum, den sidste så vi 

flyve forbi på nært hold. Desuden Knarænder, to Skægmejser, en Rovterne, Tinksmed, Brushane, 

Havesanger, Sylt-Star, Fliget Vejbred og Strand-Vejbred. Både Tryggelev Nor og Nørreballe Nor 

ejes af Fugleværnsfonden. 

 Dagens sidste besøg var Medicinhaverne i Tranekær. Af vilde planter fandt vi Kugle-

Museurt ved P-pladsen, men ellers fik vi set et væld af medicin-planter. Vagn bemærkede, at 

næsten alle planter har været anvendt som medicinplanter. Her kunne vi ha’ brugt mange timer, 

men vi skulle snart retur til Rudkøbing. 

Referent: Ole Bennike 

 

  Almindelig kohvede 

Kurt fotograferer  Alm. Kohvede 



3. dag  

Så kom dagen, hvor vi skulle besøge Ærø - turens højdepunkt for mange. Vejret var mildt, men 

gråt og med lidt støvregn indimellem. Færgeturen med den elektriske færge gik hurtigt og 

ubesværet trods krav om mundbind. 

Eva havde arrangeret en “ smag på Ærø-tur”, så vi skulle besøge 

flere lokaliteter på ret kort tid fordelt øen rundt for at få et indtryk af hele Ærø. 

Vi startede på Eriksøre, der lå idyllisk som en lille odde mod syd på Ærø. Her så vi bl.a. sandkryb, 

harril, udspærret star, strandfladbælg og skjaller og strandkarse i mængder. Flere fik også set en 

engpiber. 

Herefter kørte vi til Lille Rise Skov, hvor vi spiste vores - som sædvanlig - veltilberedte frokost. En 

smuk rødstjert-han viste sig flere gange og en del af deltagerne fik set gærde kartebolle og 

farvereseda. Udsigten over fjorde, vige, øer og agerlandet var betagende fra vores rast. 

Herefter kørte vi til Voderup Klint, der er et enestående naturområde med en helt overdådig 

overdrevsflora. Desværre støvregnede det, mens vi var der, men lokaliteten var klart en af rejsens 

højdepunkter. Vi kunne også glæde os over flere syngende bomlærker langs klinten. 

Turen fortsatte til Vitsø Nor, hvor vi havde lidt problemer med at ramme lokaliteten. Området var 

meget smukt, men fuglemæssigt lidt tamt med et begrænset antal arter af ænder og lappedykkere 

og et par fiskehejre. 

Sidste lokalitet var området omkring fyret ved Skjoldnæs på nordspidsen på Ærø - igen et meget 

smukt område med udsigt til mange smukt beliggende øer langs med Fyn. 

Alle steder på Ærø blomstrede lindetræer og fyldte luften med den dejligste duft. 

Vel hjemme på hotellet fik vi serveret en dejlig farvel-middag og mange nåede endda at se 

Danmark komme i semifinalen i EM i fodbold. 

 

Referent: Else Marie Jespersen 

 

 

 

  
Erikshale med de fine små badehuse 



4. dag  

Første stop på fjerdedagen var Longelse Bondegårdsskov, et eldorado for træer, blomster, 

svampe og insekter - måske syntes nogle af arten homo sapiens, at det var lidt besværligt at 

skræve over væltede træer og balancere på træstammer. Men en fryd var det at gå rundt i denne 

fredede, urørte skov. Tak til den stædige Carl Hansen, som i 1940 nægtede at foretage hugst i sin 

skov og i stedet lod den frede. Hurtigt spredtes vores flok efter interesser, fuglefolket med kikkerter 

i en retning, blomsterfolket i en anden og hurtigt sakkede de insektinteresserede bagefter, fordi der 

skulle pilles og undersøges i jordbund, gamle træstammer og stubbe. Der blev fundet tyndakset 

gøgeurt, dansk ingefær, som man bør kalde arum, for at man ikke skal tro, at den kan spises, 

firblad - både med fire og fem blade, steffensurt og sikkert flere, Småkravl kræver lidt mere 

tålmodighed, så der blev fundet nogle enkelte uidentificerede barkbiller, men mest hullerne efter 

dem og masser af bænkebidere. I udkanten af skoven så vi græsrandøje, nældens takvinge og 

kålsommerfugl. Fuglefolket var vist en anelse skuffede, men havde hørt en masse munkesang, 

bogfinkesnak og flagspættekald. 

Så gik turen til Fakkebjeg, en af de højeste hatbakker af de ca. 1000 hatbakker på Langeland. I 

100 år var der fyrtårn her, og under den kolde krig var der et radaranlæg. I dag er der 'bare' en 

pragtfuld udsigt til Als, Ærø og Nordtyskland - Lolland skulle man også kunne se. På vej op og ned 

ad bakken så vi rødrygget tornskade, fiskehejre, og grågæs. Gøgen havde ikke hørt om, at den 

stopper med at kukke til Sankthans. Der blev bl.a. set alm. og stor knopurt, vild hør, foderlucerne 

og krageklo. 

Videre til Gulstav mose, hvor vi fra fugletårnet bl.a. fik set både toppet og gråstrubet lappedykker - 

begge med unger - skeand og grågæs, nogle så en meget stor frø - formentlig en grøn frø, og af 

blomsterne var tykbladet ærenpris vist den mest bemærkelsesværdige. Med den store spredning 

af grupperne, var det lidt svært at følge med i fundene. 

Endelig var det tid til den sædvanlige hyggelige feltfrokost. Den blev indtaget ved Dovns Klint. 

Inden frokosten var klar, havde vi rig lejlighed til at se nærmere på de vilde heste, 

Exmoorponyerne. Vi havde set dem fra fugletårnet, men her kom vi tæt på en stor flok med en del 

mindre føl. Efter frokosten var der 'fri leg'. Nogen foretrak at gå på stranden, lede efter sten og 

iagttage digesvalerne der fløj ind og ud af deres huller i klinten, andre foretrak at gå blomstertur i 

skovens skygge - det var blevet temmelig varmt - og nogle nåede op på turens sidste hatbakke og 

så en rørhøg. Kl. 15 tilbage i bussen, og nu skulle vi så til Skovsgård. Der var lidt parlamenteren 

mellem Jan, Eva, Merete, m.fl. og så greb Eva mikrofonen og sagde, at vi nok blev nødt til at 

droppe Skovsgård og køre hjemad. Var det et lettelsens suk, man hørte? Jeg tror det, for alle var 

vist efterhånden temmelig trætte og mætte af indtryk. Med et enkelt stop undervejs nåede vi 

Holbæk kl. 19. 

Som forholdsvis nyt medlem af foreningen vil jeg 

gerne sige tak for en rigtig god tur. Det fællesskab og 

den hyggelige stemning, der præger foreningen, er 

ret unik. 

Referent: Hanne Svendsen 

  

Frokosten indtages i skyggen i naturcenter 

Dovnsgården 



En efterlyst opskrift på Inges feltkager, som vi har nydt på mange ture efterhånden: 

 

Feltkager (ca. 30 stk.) 

I dejen kan røres rosiner, tranebær, kokos, grofthakkede nødder, chokoladestykker 

eller andet godt, der giver energi, når man er ude i naturen. 

100 g smør 

2 dl farin, rørsukker eller gerne en blanding 

1 dl sukker 

1 æg 

½ dl vand 

2 dl hvedemel 

½ tsk salt 

1 tsk bagepulver 

1 tsk vaniljesukker 

6 dl havregryn 

Smelt smørret og rør det sammen med sukker, æg og vand. Bland mel, salt, 

bagepulver og vaniljesukker og rør det grundigt i dejen. Rør havregrynene i. Sæt 

klatter på størrelse med en valnød på bagepapir. Bages i 12-15 min. ved 180 gr. på 

over/undervarme. 

 

 

 

 

 

 

 

De søde serveringsdamer fra Vipperød 

catering 



 

 

Alle de øvrige fremragende billeder kan ses på vores hjemmeside: http://www.nvnf.dk 

 

Mange tak til fotograferne: 

Annette Andersen 

Annette Ellebæk 

Bodil Glenstrup 

Else Marie Svendsen 

Jytte Sørensen 

Kirsten Frederiksen 

Margit Fellehner 

  

Udsigten fra Hotel Rudkøbing Skudehavn, hvor vi boede – nogle af de friske tøser stod endda tidligt op 

og tog et rask havbad inden morgenmaden – dette er dog et solnedgangsbillede. 



På den første aften i Rudkøbing, var der nogle, der observerede en ukendt plante. Henry gik hjem 

og undersøgte, hvad det nu var for en plante. Her er den: 

Det er en Orlaya Grandiflora, som er hjemmehørende i Middelhavsområdet, hvor den trives fint på 

vinmarker og i olivenlunde. 

Herhjemme kalder gartnerne den Blomsterkørvel eller Hvid kniplingsblomst. Den kan blive op til 1 

m høj og er hos os en såkaldt hårdfør sommerblomst 

 

 

En anden sjov plante, som vi så i Longelse Bondegårdsskov var denne her: 

 

Eva Søndergaard 

En firblad med lidt flere blade end normalt 


