
 

 

  

 

  

Fotos fra foreningens plantningsevent sammen med Esbjerg 

Kommune og en skoleklasse fra Danmarksgade Skole (af Ebbe 

Salomonsen) 

 

Program 1. halvår 2022 

(turprisen er kun vejledende) 

 

www.natursydvest.dk 

 

http://www.natursydvest.dk/


Torsdag d. 10. februar 2022 kl. 19- 21.00 

Generalforsamling 

Sted: Hovedbiblioteket, mødelokale 1. 

Dagsorden: 

1. Bestyrelsens beretning. 

2. Foreningens regnskab. 

3. Valg af bestyrelse: 

På valg er: Carsten Mathiesen og Finn Madsen. Sven Hadrup som suppleant. 

Alle genopstiller. 

Revisor: Tove Porskjær og revisorsuppleant Bertel Prinds genopstiller. 

4. Indkomne forslag: skal være sendt til formanden senest otte dage før 

generalforsamlingen. 

5. Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen foreslår samme kontingent (100,-). 

6. Eventuelt. 

 

 

Efter generalforsamlingen vil Karin Gustausen holde et foto-foredrag om en tur til 

Peru i 2021. 

 

 

  

 

 

 

 

Foreningen byder på et lille traktement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lørdag d. 12. februar 2022 kl. 9. 

Nørholm Skov, Karlsgårde Sø og Varde Å (samarbejde med DOF/Sydvest) 

 

 
 

Nørholm Skov er rigtig god til skovfugle som spætter, mejser og træløbere, og om 

vinteren kan vi se dem i de nøgne træer. Karlsgårde Sø og Varde Å rummer nu 

svømmefugle som vintersvaner og skalleslugere. Isfugl, Vandstær og Bjergvipstjert er 

også muligheder. 

 

Turleder: Niels Knudsen, DOF/Sydvest. 

Mødested: P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19, 6700 Esbjerg 

Pris: ved samkørsel: 20 kr. 

Kontakt og tilmelding: Arne Krogh Clausen, a.clausen@esenet.dk eller 21304703. 

Senest d. 10. februar kl. 20. 

 

 

 

 

Søndag d. 27. marts 2022 kl. 13- 16. 

Hedepleje i Marbæk (i samarbejde med Esbjerg Naturplejeforening, DN-Esbjerg 

og Natur og Kulturformidlingscenter Myrthuegård) 

Kom og få en hyggelig dag med at fjerne uønsket opvækst af træer på heden i 

Marbæk ved Esbjerg, så vi sikrer, at heden stadig fremstår flot og lysåben - til gavn for 

hedens fugle, dyr og planter samt til glæde for mennesker. Ellers vil heden vokse til i 

krat og skov. Her kan vi virkelig gøre en forskel. Alle aldre kan være med. Vi har 

ørnenæb/grensaks, sav, etc., men medbring gerne selv. Man behøver ikke at være 
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hverken stor eller stærk for at være med. Man arbejder i sit eget tempo og stopper 

efter eget ønske. Vi trakterer med mad og drikke undervejs. 

 

Mødested: Den store fredede hede på venstre hånd, når man kører ad Myrthuevej og 

kommer fra Hjertingsiden. Parkering på Bopladsvej. 

 

Kontakt: Carsten Mathiesen, tlf.: 28288836; e-mail: cm@egonline.dk 
  
 

 

 

Lørdag d. 2. april 2022 kl. 8-14.30. 

Fugletur til Draved Skov 

Draved Skov er noget helt specielt: det nærmeste vi kommer på en urskov i Danmark. 

I april er der godt gang i fuglelivet. Med lidt held vil det være muligt at se 5 

spættearter, bl.a. den sjældne Mellemflagspætte. Herudover Trane, Træløbere, 

Blåhals m.v. 

Hvis der er stemning for det, kan vi drikke kaffe på Quedens Gård i Ribe på vejen 

hjem. 

 

Turleder: Finn Madsen 

Mødested: Grønttorvet kl. 8 eller P-pladsen i skoven kl. 9.15. 

Pris: transport: 80 kr. 

Medbring: Kikkert, madpakke og vandtæt fodtøj. 

Tilmelding: senest d. 31. marts kl. 20 til Finn Madsen, ornitfinn@hotmail.com eller tlf. 

30116287. 

 

 

 

 

Torsdag d. 21. april 2022 kl. 19- ca. 20.30. 

Aftentur til Sneum Sluse: fugle og historie 

Først i 1990’erne blev det besluttet, at Darum-Tjæreborg diget fra 1929 skulle 

forstærkes. Klægen hertil blev gravet i marsken bag diget og efterlod det store sø-

område, Sneum Digesø, som store mængder af fugle nu benytter året rundt som 

raste-, fouragerings- eller yngleområde. Vi vil se Sorthovedet Måge i søen og Blåhals, 

mens der vil være tusindvis af arktiske trækfugle i yngledragt på vaden, bl.a. Islandsk 

Ryle, Hjejle m.fl. Der vil sikkert også sidde en Havørn på vaden. 
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Der vil desuden blive fortalt mere om historien bag lokaliteten og de små fiskehytter 

ved åen. 

Turledere: Finn Madsen og Jens-Søren Andersen. 

Mødested: Grønttorvet kl. 18.30 eller P-pladsen ved Sneum Sluse. 

Pris: transport: 17 kr. 

Tilmelding: senest d. 19. april kl. 20 til Finn Madsen, ornitfinn@hotmail.com eller tlf. 

30116287. 

 

 

 

Søndag d. 1. maj 2022 kl. 7. 

Fugletur til Mandø (i samarbejde med DOF/Sydvest) 

 

 

Foto: Erik Biering 

Forårstrækket er nu på sit højeste, samtidig med at de lokale fugle har gang i 

yngleaktiviteterne, bl.a. Stor Kobbersneppes imponerende parringsflugt. 

Udover at se på fugle bliver der lejlighed til at deltage i en ynglefugletælling og se, 

hvordan fugletællingerne foregår i praksis. Efter et kort oplæg om ynglefugletællinger 

får de deltagere, der har lyst, lejlighed til selv at afprøve metoden. Efterfølgende 

kigger vi på resultaterne og tager en snak omkring ynglefugletællinger. 

Turledere: Niels Knudsen (DOF/Sydvest) og Finn Madsen. 

Mødested: Grønttorvet kl. 6.20 eller kl. 7 ved Vadehavscentret, Okholmvej 5, 6760 

Ribe. 
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Pris: transport: 70 kr. 

Tilmelding: senest 29. april kl. 20 til Finn Madsen, ornitfinn@hotmail.com eller 

30116287. 

 

 

Søndag d. 29. maj kl. 13 

Baldersbæk ved Holme Å 

 

 

Ved det lille vandløb Baldersbæk opførte den københavnske grosserer Holger 

Pedersen i 1910 en pragtvilla og omformede området til et lystanlæg med 

karpedamme, skulpturer og plantage. I 2010 var haveanlægget forfaldent, og en 

gruppe lokale organiserede et restaureringsprojekt, som skulle rumme kulturhistorien 

og igen give plads til naturen i området. To biologer fortæller om projektet fra 2014 og 

tager deltagerne med i plantagen og langs det oprindelige vandløb, viser de sjældne 

planter i de oprensede damme og fortæller den interessante historie om Villa 

Baldersbæk og københavnerplantagerne. Området har en meget varieret natur med 

både skov, mose, hede og enge. Ruten vi følger, er en af Vejen Kommunes 

kvalitetsstier. Den er 4,4 km lang og tager os rundt i det færdige projekt. 

Turledere: Inge Lise Møller Jensen og Peer Kammer Hansen 

Mødested: Grønttorvet kl.12.15 eller på P-pladsen: Baldersbæk 46, 6682 Hovborg. 

Pris: transport: 50 kr. 

Tilmelding: Senest d. 27. maj kl. 20 til Carsten Mathiesen, cm@egonline.dk eller tlf. 

28288836.  
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Tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 19. 

Lustrup Fællesjord – en naturperle 

 

 
Foto; Klaus Bertram Fries 

 

Lustrup Fællesjord er en 2,5 ha fredet naturperle lige syd for Ribe med kalkholdige 

jorde, hede, kær samt mergelgrave med den sjældne Løgfrø, hvis haletudser, der er 

en god chance for at se. Området har en varieret og meget spændende 

artssammensætning med adskillige sjældne planter og dyr. Kommunebiolog Peter 

Witt er lokalkendt og har gennem mange år arbejdet med naturplejen af området og 

vil fortælle om dens udfordringer samt dens konkrete betydning for områdets flora og 

fauna. 

 

Turleder: Peter Witt. 

 

Mødested: Grønttorvet kl. 18.20 eller Lustrup Fællesjord, lige syd for Ribe. Kør syd ud 

af Lustrup by ad Strengevej og fortsæt 2,3 km. GPS: 55.297694 og 8.798443. 

Pris: transport: 50 kr. 

 

Tilmelding: Senest d. 12. juni kl. 20 til Carsten Mathiesen, cm@egonline.dk eller tlf. 

28288836. 
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Foreningens bestyrelse: 

Formand: Carsten Mathiesen, Krebsens kvarter 113, Esbjerg,  tlf. 28288836, cm@egonline.dk. 

Kasserer: Anne Grete Meander, Jyllandsgade 61, Esbjerg, tlf: 27640776, meanderklinik@mail.dk. 

Finn Madsen, H.C.Andersens Alle 1 , Esbjerg, tlf: 30116287, ornitfinn@hotmail.com. 

Mona Hadrup, Spangsbjerghaven 111, Esbjerg, tlf:40327105, mona@hadrup.dk 

Arne Krogh Clausen, H. Drachmanns Alle 1A, Esbjerg, tlf.21304703, a.clausen@esenet.dk 

Suppleant: Svend Hadrup, Gl. Vardevej 156 Esbjerg, tlf.21457206, svend@hadrup.dk 

 

 

Tilmelding til turene: 

Se under de enkelte ture! 

Kontingent: 100 kr. pr person (intet familiemedlemskab) 

 

Bemærk, at der ikke udsendes girokort, men beløbet 
indbetales  til foreningens konto: 7606  

0004058217. Husk at anføre navn! 
 

Det er muligt at få en påmindelse pr mail om turene ca. 10 dage før de afholdes. Hvis du er 

interesseret, så send din mail-adresse til: mona@hadrup.dk. 
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