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Torsdag den 11.08
Kl. 5.45 var der en regnbue over Prinsessegade. Mod øst var der en sprække, hvor solen forgyldte
himlen og skyerne. 5 minutter efter var sprækken lukket, og det hele var gråt. Et kvarter senere var
det vådt, og det fortsatte det med at være hele dagen.
Hvidovre station er et udmærket sted, at blive samlet op. Susanne og Dagmar sad i læ for regnen i
bussens læskur, da Lene kom i bilen. Den blev hurtigt pakket, og vi kørte ud i regnvejret.
Vi kørte direkte til Odden færgehavn. Under sejlturen spiste vi vores medbragte mad og planlagde,
hvilken vej vi ville køre mod Thy. Vi ville undgå motorveje. Det meste af vejen lykkedes det at
følge planlægningen. Der skulle kun et par små justeringer til undervejs, fordi vi missede nogle
afkørsler. Det regnede ind imellem meget voldsomt.
Vores rute var planlagt til at køre ad 21 mod Randers. Derfra på motorvejen ved tilkørsel nr. 42
mod Ålborg og af igen ved nr. 40. Her var der virkelig en afvigelse, der ville noget. Lige omkring
Følle var ingen af opmærksomme på, at vi skulle mod Randers. Vi opdagede, at vi næsten var
kommet ind til Århus. Vi kørte af i Lystrup og op ad landevej 180. Vi kom derfor på motorvejen
ved 43. Nu fulgte vi planen videre ad landevej 16 mod Viborg. I Hammershøj th. ad 575 mod
Hobro. I T-krydset ved 517 tv. og lige efter th. mod Lindum.
Her blev vi enige om, at Verdenskortet i Klejtrup var det ideelle sted at holde en pause, da det var
opholdsvejr. Der var ikke ret mange besøgende. Der var en del legeredskaber for børn og store
plæner med mange røde blomster, foruden en stor souvenirbutik. Selve Verdenskortet var en sjov
oplevelse. Det er ikke hver dag, man kan hoppe rundt på kontinenterne og skræve over
verdenshavene, mens man tænker på den fantasi og det store arbejde, det har været at skabe det.

Syd- og Nordamerika

Europa og Afrika

Efter pausen kørte vi videre op til landevej 579. Derfra fortsatte vi ad nummer 13 til vi nåede til
landevej 29. Den fortsatte vi ad mod Fjerritslev over Aggersundbroen og forbi Vejlerne, hvor der
stod nogle store hvide fugle. Måske var det Skestorke.
Vi kørte videre mod Thisted og vandrehjemmet i Skinnerup. Det begyndte igen at regne. Vi blev
indkvarteret og fik hilst på dem, der allerede var kommet. Skinnerup vandrehjem var placeret i den
gamle skole. Den havde fået en tilbygning, som gjorde trappearrangementet lidt kringlet. Der
virkede lidt slidt, men værtsfolkene var venlige og behagelige mennesker.
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Norden

Åkande

Lene og Dagmar fik et værelse i den rolige ende af en lang gang. Det var et værelse til 4 med to
køjesenge. De nød, de kun var to på værelset, ellers havde det været lidt trængt. Der blev pakket ud
og redt senge. Nu opdagede de at håndvasken på værelset var stoppet, så de måtte vaske hænder på
badeværelset i den anden ende af den lange gang.
Vi skulle spise nedenunder, hvor vi sad ved 3 lange borde. Vi fik kalkun og steget svinemørbrad.
Dertil var der gulerodssalat med rosiner i, desuden stegte hele og halve kartofler samt kartofler i
flødesovs. Dagmar og Lene delte en huset rødvin. Man kunne også købe øl og vand, eller drikke
postevand, som stod i store kander. Maden smagte rigtig udmærket. Efter vi havde spist, kom Knud
Knudsen, og for en del af deltagerne var det et glædeligt gensyn med en gammel ven. Han fortalte
lidt om det program, der var planlagt. Det lød alt sammen rigtig spændende, og vi håbede, at vi ville
nå det hele.

Aftensmaden indtages

Knud Knudsen og Marianne

Knud K serverede lidt hjemmelavede snapse. En Klitrose- og en Porsesnaps. Vi fik at vide, at vi
skulle spise lidt tidligere fredag aften, fordi værtsparret på vandrehjemmet skulle til en stor fest.
Knud ville i stedet arrangere en aftentur til Tved Plantage med Holger Søndergård som guide.
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Vi blev også bedt om at fordele os i så få biler som muligt om fredagen og lørdagen. Derfor aftalte
vi med Bodil og Preben, at de kom over i vores bil. Det var rigtig godt, for Bodil var en rigtig god
co-driver. Her kom sikkert også hendes store kendskab til Nordjylland os til gode. Hun var hele
tiden helt klar over, hvor vi skulle parkere ved den næste lokalitet. Desuden havde hun og Preben
også et meget mere detaljeret kort.
Der var en rigtig hyggelig snak. Men ingen havde lyst til aftentur. De fleste var trætte efter en lang
køretur og vejret var ikke det mest inspirerende. Det blev ikke sent, før vi krøb til køjs efter en lang
dag med en masse kørsel.
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Fredag den 12.08
Efter en god nat søvn, skulle vi ned til morgenbordet. Det var en noget rodet affære, fordi vi alle
skulle rundt om bordet og ind i et hjørne for at få juice, joughurt og drys. Desuden var der te/kaffe,
ost, pølse, marmelade, rundstykker, knækbrød og rugbrød. Noget senere blev der serveret det, vi
skulle bruge til madpakkerne. Det første der kom frem var to kæmpe bøtter med italiensksalat og
hønsesalat. Det er ikke lige det, man drømmer om at få med i madpakken. Derefter forskellige slags
pølse, leverpostej og ost. Plus meget vigtig til sidst stanniol og mellemlægspapir, så det hele kunne
pakkes ind.
Vi var klar ude på parkeringspladsen kl. 9. Knud K kom og vi besked om den første lokalitet. Lene
gav Dagmar den ekstra bilnøgle. Meget vigtigt da hun ofte var før henne ved bilen end Lene, som
sædvanen tro kom som en af de sidste. Vi kørte i en lang række ude til Holmkær.
Lokalitet 1 – Holmkær ved Østløs
Østløs sogn ligger ud i Limfjorden i et landskab, der er præget af mindre
moræneknolde og store vådområder. Syd for Østløs ligger det lave marine forland
Holmkær.
Der blev sagt gummistøvler, som mange iførte sig. Men Lene troede ikke det blev så slemt, så hun
beholdt vandrestøvlerne på. Vi gik ud ad markstien, hvor der stod flere spændende ting

Klar til afgang

Tagrør
Rød-Kløver
Høst-Rødtop
Tigger-Ranunkel
Strand-Vand-Ranunkel
Vand-Mynte
Hvid-Kløver
Strand-Trehage
Nyse-Røllike
Alm. Røllike
Djævelsbid

Djævelsbid Succisa pratensis

Phragmites australis
Trifolium pratense
Odontites verna ssp. serotina
Ranunculus sceleratus
Ranunculus baudotii
Mentha aquatica
Trifolium repens
Triglochin maritima
Achillea ptarmica
Achillea millefolium
Succisa pratensis
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Plantago maritima ssp. maritima
Erica tetralix
Calluna vulgaris

Eng-Ensian Gentianella uliginosa

Skov-Hanekro
Krybende Pil
Ager-Svinemælk
Vandnavle
Strand-Tusindgylden
Eng-Ensian
Liden Tusindgylden
Vellugtende Festgræs
Stolthenriks-Gåsefod

Strand-Tusindgylden

Galeopsis bifida
Salix repens var. repens
Sonchus arvensis var. arvensis
Hydrocotyle vulgaris
Centaurium littorale var. littorale
Gentianella uliginosa
Centaurium pulchellum
Hierchloë odorata
Chenopodium bonus-henricus

Sort Skæne Schoenus nigricans

Vellugtende Festgræs Hierchloë odorata

Vi skulle over et el-hegn og kom ud til et sted, hvor der stod Sort Skæne. Bedst som Lene lå på knæ
og ville tage et billede, blev hun bidt af en Klæg-flue lige i kanten af støvlen. Da mistede hun
koncentrationen. Bidet blev smurt efter alle kunstens regler, men antihistaminerne blev ikke taget,
dumt!
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Sort Skæne
Tandbælg
Sand-Star
Sand-Siv
Sandkryb
Høst-Star
Mose-Pors

Mose-Troldurt Pedicularis sylvatica

Kær-Snerre
Blåtop
Alm. Revling
Katteskæg
Blågrøn Kogleaks
Strand-Asters
Fladstrået Siv
Harril
Fjernakset Star
Engelsk Visse
Kær-Tidsel
Fliget Brøndsel
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Krybende Pil Salix repens var. repens

Schoenus nigricans
Danthonia decumbens
Carex arenaria
Juncus anceps
Glaux maritima
Carex serotina ssp. pulchella
Myrica gale

Klokke-Ensian Gentiana pneumonanthe

Galium palustre ssp. palustre
Molinia caerulea
Empetrum nigrum
Nardus stricta
Schoenoplectus tabernaemontani
Tripolium vulgare
Juncus compressus
Juncus gerardii
Carex distans
Genista anglica
Cirsium palustre
Bidens tripartita
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Lycopus europaeus
Juncus squarrosus
Persicaria amphibia
Senecio vulgaris

Dobbelthegn

Klokkelyng Erica tetralix

Vi skulle videre over et dobbelt el-hegn, hvor vi så en vred tyr, men vi skulle den vej. Senere gik
den heldigvis lige så fredeligt og græssede. Her var rigtig skønt at gå. Vi gik en anden vej hjemad.
Her var meget vådt mellem de høje Siv og Tagrør. Af og til var der store huller, så Lenes støvler var
ikke høje nok. De blev fulde af vand. Tilbage ved bilen blev vandet hældt ud og tørre sokker og
gummistøvlerne kom på. Lene lovede sig selv at høre efter og tage gummistøvler på, når det blev
anbefalet af Knud. De våde vandrestøvler blev lagt i en pose. Nu kørte vi ud til Bulbjerg.
Stor Regnspove
Rørhøg

Edderkop

Numenius arquata
Circus aeruginosus

Sand-Siv Juncus anceps
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Lokalitet 2 – Bulbjerg
Bulbjerg er en 47 m høj kalkklint, der rejser sig i trods som Jyllands forpost mod
Vesterhavet. Det er Danmarks nordatlantiske fuglefjeld med flere hundrede ynglende
Rider. Bulbjerg består af bryozokalk. Det er dannet af kalkskeletterne fra milliarder og
atter milliarder af kolonidannede mosdyr. Kalken indeholder desuden en mængde
bittesmå og nogle få større fossiler, og man ser lag af flint, som ligger indkapslet i
kalken. Bryozokalk er så hårdt, at klinten nok skal holde stand langt ud i fremtiden,
men det ligger i kortene, at Bulbjerg før eller siden vil forsvinde i havet. Langs en
udligningskyst som den jyske vestkyst, vil alle fremspring med tiden blive vasket ud i
havet.
Vores pakkenelliker lå temmelig rodet i bagagerummet, som er lige lille nok til 5 personers
oppakning af rygsække, regntøj, støvler, gummistøvler og madpakker. Vi skulle skynde os ned til et
det sted, hvor vi skulle spise frokost. Da Lene tog sin madpose, kunne hun ikke finde posen med
sine vandrestøvler. Både Lene, Dagmar og Susanne ledte efter dem. Det kunne Lene ikke forstå,
hun var sikker på, at det var det sidste hun havde lagt ind bagagerummet, inden vi kørte. Pludselig
så vi Bodil kom løbende. Hun havde ved en fejltagelse fået taget støvleposen med til frokoststedet,
da hun lige ryddede op i bagagerummet. Men hvilken lettelse at se hende komme med den pose
Lene savnede.

Frokost pause

Nu gik vi ned og spiste frokosten. Vi sad og spiste med en vidunderlig udsigt over stranden. Det var
et godt sted at sidde og spise. Der var solskin, læ, bænke, græs, planter, det var bare så flot. Men vi
havde ikke tid til at sidde og dase. Tilbage med madposerne i bilen. De våde støvler kom på igen.
Vi fik at vide at vi skulle ud og klatre på skrænterne, og det turde Lene ikke i datterens noget for
store gummistøvler.
Vi gik ned ad trappen næsten ned til stranden. Her så vi bl.a.
Vokshat

Hygrocybe

Due-Skabiose
Alm. Torskemund
Alm. Røllike

Scabiosa columbaria
Linaria vulgaris
Achillea millefolium
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Flot og barsk nature

Alm. Pimpinelle
Blodrød Storkenæb
Havtorn
Tormentil
Smalbladet Høgeurt
Strand-Engelskgræs
Sand-Hjælme

Pimpinella saxifraga
Geranium sanguineum
Hippophaë rhamnoides
Potentilla erecta
Hieracium umbellatum
Armeria maritima ssp. maritima
Ammophila arenaria

Klit-Øjentrøst Euphrasia dunensis

Snak på skrænten

Derefter lidt på tværs af en lille sti og Knud var allerede langt foran.
Klit-Rose
Strand-Vejbred
Lancet-Vejbred
Dunet Vejbred
Alm. Kongepen
Plettet Kongepen
Dusk-Syre
Håret Høgeurt
Fløjlsgræs
Strand-Limurt

Rosa pimpinellifolia
Plantago maritima ssp. maritima
Plantago lanceolata
Plantago media
Hypochoeris radicata
Hypochoeris maculata
Rumex thyrsiflorus
Pilosella officinarum
Holcus lanatus
Silene uniflora

Side 10

Højsommerekskursion

Thy 2011

Nu skulle vi over et vanskeligt sted og klatre videre op ad en stejl skrænt. Stien var faldet ned. Der
kravlede vi i sand og smuldrende lerjord, som heldigvis var tør. Her var der flere, der vendte om. De
smukkeste blomster gror altid der, hvor det er sværest at komme tæt ind på dem og få et godt
billede. Men vi blev belønnet for vores anstrengelser.

Lidt af det vi skulle over

Klit-Øjentrøst
Smalbægret Ensian
Sand-Star
Vild Hør
Dansk Rundbælg
Følfod
Alm. Hønsetarm
Læge-Kokleare
Rød-Kløver (meget håret)

Dansk Rundbælg Anthyllis vulneraria ssp. danica

Smalbægret Ensian Gentianella amarella

Euphrasia dunensis
Gentianella amarella
Carex arenaria
Linum catharticum
Anthyllis vulneraria ssp. danica
Tussilago farfara
Cerastium fontanum ssp. vulgare
Cochlearia officinalis ssp. officinalis
Trifolium pratense var. maritima

Rød-Kløver (meget håret) Trifolium pratense var. maritima

Det var vidunderlig varmt, så det var med at få noget at drikke. Efter at have gået på Bulbjerg
knolden i 45. meters højde og kigget ud på den lille rest af Skarreklit, kørte vi videre til næste
lokalitet, som ikke lå ret langt væk.

Side 11

Højsommerekskursion

Thy 2011

Lokalitet 3 – Valbjerg Sande
Valbjerg er en lille knude på stenalderhavskrænten, der løber langs med
Jammerbugten. Skrænten er af kalk lige som Bulbjerg, men her ved Valbjerg er den til
dels overlejret af sand og dækket af vegetation og kaldes den grønne klint. Floraen på
Valbjerg er dels præget af kalkundergrunden, dels ad den lysåbenhed der kendetegner
en kystskrænt, som vender ud mod havet.
Området ligger lidt nord for Bulbjerg. Her skulle vi skridte ud ad en markvej. Man skulle tro, vi var
medlemmer af en marchforening. Vi var dog nogle, der gik knap så hurtigt. Vi ville da gerne lige se
og notere, hvad der voksede langs med stien. Dagmar og Anne blev tilbage ved bilerne, de ville
ikke sådan fare ad sted.

Parkering på stranden

Nordlig Knude-Firling
Havtorn
Sand-Star
Strand-Tusindgylden
Høst-Rødtop
Sand-Siv
Knop-Siv
Smalbladet Kællingetand

En stor gruppe Øjentrøst

Stien vi ”løb” ud af

Sagina nodosa ssp. borealis
Hippophaë rhamnoides
Carex arenaria
Centaurium littorale var. littorale
Odontites verna ssp. serotina
Juncus anceps
Juncus conglomeratus
Lotus glaber

Alm. Torskemund
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Djævelsbid
Kirtel-Øjentrøst
Spids Øjentrøst
Dansk Rundbælg
Strand-Vejbred
Alm. Pimpinelle
Hare-Kløver
Rød-Kløver (meget håret)
Muse-Vikke
Liden Skjaller
Klit-Rose
Strandarve
Lav Ranunkel
Høst-Borst
Hedelyng
Blodrød Storkenæb
Vild Hør
Kryb-Hvene
Kattehale
Krybende Pil
Høst-Star
Liden Klokke
Korbær
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Succisa pratensis
Euphrasia stricta var. brevipila
Euphrasia stricta var. stricta
Anthyllis vulneraria ssp. danica
Plantago maritima ssp. maritima
Pimpinella saxifraga
Trifolium arvense
Trifolium pratense var. maritima
Vicia cracca
Rhinanthus minor
Rosa pimpinellifolia
Honckenya peploides
Ranunculus repens
Leontodon autumnalis
Calluna vulgaris
Geranium sanguineum
Linum catharticum
Agrostis stolonifera
Lythrum salicaria
Salix repens var. repens
Carex serotina ssp. pulchella
Campanula rotundifolia
Rubus caesius

Bredbægret Ensian Gentianella campestris ssp.

Sommerfugl

Det er nu ikke så nemt at gå i nogenlunde rask tempo og samtidig noteret i sin bog. Fotografering
var der ikke tid til. Vi kom ud til et pragtfuldt område med Bredbladet Ensian, som var vores mål
med ”løbeturen”. Her blev der så til gengæld flittigt fotograferet. På tilbagevejen var mange oppe på
en meget høj skrænt. Da Marianne og Lene hørte, hvad de ledte efter, kravle de også op, men ikke
på det nemmeste sted. Der var temmelig stejlt.
Bredbægret Ensian
Blåhat
Blåmunke
Klokkelyng

Gentianella campestris ssp.
Knautia arvensis
Jasione montana
Erica tetralix
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Bølget Bunke
Bakketidsel
Lav Tidsel
Leverurt
Hjertegræs
Liden-Snerre
Smalbægret Ensian
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Den stejle skrænt

Leverurt Parnassia palustris

Deschampsia flexuosa
Carlina vulgaris ssp. vulgaris
Cirsium acaule
Parnassia palustris
Briza media
Galium sterneri
Gentianella amarella

Heroppe stod der Leverurt, Smalbægret Ensian og andre spændende ting. Men her var meget
vanskeligt at gå. Vi kom da alle ned uden uheld. Derefter gik vi næsten ud til vandet og gik langs
med stranden tilbage. Straks var der flere andre arter. Her var rigtig smukt at gå.

Strand-Mandstro Eryngium maritimum

Purpur Gøgeurt
Sand-Frøstjerne
Klit-Fladbælg
Strand-Limurt
Sand-Hjælme
Klit-Stedmoderblomst
Kruset Skræppe
Strand-Kvik

Dactylorhiza purpurella ssp. purpurella
Thalictrum minus ssp. arenarium
Lathyrus japonicus ssp. acutifolius
Silene uniflora
Ammophila arenaria
Viola tricolor ssp. curtisii
Rumex crispus
Elytrigia juncea
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Klit-Fladbælg

Kær-Dueurt
Strand-Kogleaks
Glanskapslet Siv
Alm. Strand-Kamille
Kær-Ranunkel
Tagrør
Dunet Dueurt
Følfod
Glat Vejbred
Ager-Svinemælk
Bredbladet Dunhammer

Vesterhavet
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Strand-Limurt

Klit-Stedmoderblomst

Epilobium palustre
Bolboschoenus maritimus
Juncus articulatus
Tripleurospermum maritimum
Ranunculus flammula
Phragmites australis
Epilobium parviflorum
Tussilago farfara
Plantago major ssp. major
Sonchus arvensis var. arvensis
Typha latifolia

Nordlig Knude-Firling Sagina nodosa ssp. borealis

Botanikerne diskuterede et paradoks.
Ifølge Den Nye Nordiske Flora findes Strand-Svinemælk ikke i Danmark, men det ved den ikke. Så
den står på Lild Strand. Se Bilag: Strand-Svinemælk
Strand-Svinemælk

Sonchus arvensis var. maritimus
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Vi slappede lidt af ved bilerne, til alle var kommet tilbage. Lene havde lagt sine meget våde såler og
indlæg oppe under forruden. De var nu helt gennemtørre. De fleste kørte hjem. Men to biler skulle
lige ud og se om de kunne finde noget specielt: Syl-Firling og Strand-Snerle.
Lene kørte hjemad, og i Østløs fik vi benzin på. Godt, nu kunne vi klare os under resten af opholdet.
Vi var også hos købmanden og fik købt lidt forskelligt til at hygge os med om aftenen og øl til vores
frokost.
Hjemme på værelset blev Lenes støvler lagt i solen, så de kunne tørre. Da Lene havde gået i dem
hele dagen, var støvlerne nu kun klamme. Men fødderne så ud, som om hun havde gået i vand
dagen lang. Den stoppede vask var blevet renset og var nu i orden.
Vi gik ned og spiste aftensmad. Da vi skulle aftentur tog Dagmar og Lene bare en øl til maden. Vi
fik krebinetter med ærter og stuvede grønsager. Dertil var der kartoffelbåde, der var stegt i ovnen.
Klokken 1850 var vi igen klar ude på parkeringspladsen.
Lokalitet 4 – Aftentur i Tved Plantage
Tilplantningen af Tved Klitplantage begyndte i 1902. I starten plantede man næsten
udelukkende den hårdføre Bjergfyr. Den kunne modstå storm og frost og den skabte
det skovklima, som gjorde det muligt med tiden at indføre andre og mere produktive
træarter. Plantagens vestlige del er domineret af nåletræ, men mod øst omkring kirken
og legepladsen er der smuk og frodig løvskov. Plantelivet bærer præg af den nordiske
skovbundsflora. Arter som Linnea og Vintergrøn er bragt hertil af trækkende fugle.
Da Knud K kom, viste han os en Baltisk Ensian, for den ville vi ikke komme til at se på
voksestedet. Vi var jo lovet at skulle se alle de Ensian, der voksede i Nordjylland.
Vi mødtes med Holger Søndergård ved Tved Kirke. Han skulle vise os rundt. Først så vi på en lidt
speciel Mangeløv, der groede på kirkegårdsdiget.
Alm. Mangeløv

Dryopteris filix-mas

Derefter gik vi ind i området og ind til et træ, hvor der i 8 meters højde groede Engelsød.

Speciel Alm. Mangeløv

Engelsød i 8 meters højde
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Blå Anemone
Liljekonval
Skov-Brandbæger
Hedelyng
Sitka-Gran
Alm. Røn
Glat Vejbred
Stilk-Eg
Stilk-Eg x Vinter-Eg
Rød-Eg
Smalbladet Mangeløv
Bredbladet Mangeløv
Bugtet Kløver
Alm. Ædelgran
Skovsyre
Enblomstret Flitteraks
Hindbær
Almindelig Hyld
Ask
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Hepatica nobilis
Convallaria majalis
Senecio sylvaticus
Calluna vulgaris
Picea sitchensis
Sorbus aucuparia
Plantago major ssp. major
Quercus robur
Quercus robur x petraea
Quercus rubra
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Trifolium medium
Abies alba
Oxalis acetosella
Melica uniflora
Rubus idaeus
Sambucus nigra
Fraxinus excelsior

Der var mange veje i klitplantagen, og vi gik vist næsten på dem alle sammen. Det var en dejlig tur
på ca. 4 km. Det tog næsten 3 timer, så der var tid til at gå og nyde dette dejlige sted, få noteret hvad
vi så og få taget nogle billeder, mens det stadig var lyst. Vi forsatte nu også med at fotografere da
tusmørket faldt på, men med varierende succes.

Guldskæl-Mangeløv Dryopteris affinis

Kær-Høgeskæg
Skov-Elm
Alm. Guldnælde
Skov-Hullæbe
Glansbladet Hæg
Læge-Ærenpris
Spids Øjentrøst
Liden Vintergrøn
Ensidig Vintergrøn

Crepis pallodosa
Ulmus glabra
Lamiastrum galeobdolon ssp. galeobdolon
Epipactis helleborine
Prunus serotina
Veronica officinalis
Euphrasia stricta var. stricta
Pyrola minor
Orthilia secunda
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Tornblad
Rød-Kløver
Dunbregne (Dunet Egebregne)
Fjerbregne
Blåhat
Dansk Ingefær
Ru Svinemælk
Liden Skjaller
Guldskæl-Mangeløv
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Ulex europaeus
Trifolium pratense
Phegopteris connectilis
Athyrium filix-femina
Knautia arvensis
Arum alpinum
Sonchus asper
Rhinanthus minor
Dryopteris affinis

Liden Vintergrøn Pyrola minor Tredelt Egebregne Gymnocarpium dryopteris

Kort Øjentrøst
Kambregne
Vild Hør
Hjertegræs
Spergel
Linnæa
Alm. Torskemund

Linnæa Linnaea borealis

Euphrasia nemorosa
Blechnum spicant
Linum catharticum
Briza media
Spergula arvensis
Linnaea borealis
Linaria vulgaris

Ude i det våde

Det var en spændende tur med en masse afstikkere til flotte og mange interessante planter. Her var
desværre også temmelig mange myg.
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Rundbladet Soldug

Klokke-Ensian
Klokkelyng
Vestlig Tuekogleaks
Børste-Siv
Katteskæg
Blåtop
Liden Ulvefod

Konen i bregne grøften

Tue-Kæruld
Rundbladet Soldug
Mose-Pors
Tusindfrø
Kirtel-Øjentrøst
Liden Siv
Sand-Siv
Flydende Kogleaks
Fin-Bunke
Høst-Star
Mangestænglet Sumpstrå
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Klokke-Ensian

Liden Ulvefod

Gentiana pneumonanthe
Erica tetralix
Trichophorum cespitosum ssp. germanicum
Juncus squarrosus
Nardus stricta
Molinia caerulea
Lycopodiella inundata

Bjergbregne (Bjerg-Mangeløv) Oreopteris limbosperma

Eriophorum vaginatum
Drosera rotundifolia
Myrica gale
Radiola linoides
Euphrasia stricta var. brevipila
Juncus bulbosus
Juncus anceps
Isolepis fluitans
Deschampsia setaca
Carex serotina ssp. pulchella
Eleocharis multicaulis
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Småblomstret Siv
Alm. Ulvefod
Bjergbregne (Bjerg-Mangeløv)
Femradet Ulvefod
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Juncus minutulus
Lycopodium clavatum
Oreopteris limbosperma
Lycopodium annotinum

Femradet Ulvefod Lycopodium annotinum

Fuldmåne

Det var blevet mørkt og månen lyste, da vi gik hen til parkeringspladsen ved kirken for at køre hjem
efter en dejlig aftentur.
Vi kørte tilbage ca. kl. 22. Batterierne til kameraerne blev sat til opladning, og bagefter gik vi
nedenunder for at nyde et glas rødvin. Vi var vel 12-14 stykker. Vi sad ikke så charmerede nede i
gangen, da der var lukket i spisesalen. Opholdsstuen var optaget af et par personer, der hørte meget
højt fjernsyn. Det var nu rigtig hyggeligt og dejligt at sidde og snakke lidt med gamle venner og
gennemgå alle de flotte steder, vi havde besøgt.

Aftenhygge

Oppe på værelset fik vi skrevet dagbogen og var klar til at sove lidt over 12. Det var godt at få benet
op, det var meget hævet, og det gjorde ondt.
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Lørdag den 13.08
Vi stod igen op til et strålende solskinsvejr. Vandrehjemsflaget hang helt slapt nedad. Lenes ben
var temmelig hævet, men støvlerne skulle bare på, selv det gjorde ondt. Vi var klar nede på
parkeringspladsen, hvor Knud K solgte den lille bog om Naturen i Nationalpark Thy, foruden de
nye bøger om græsser, halvgræsser og siver. Vi fik også at vide, hvad vi skulle se i løbet af
lørdagen. Efter briefingen kørte vi først op til Hansted Vildtreservat. Her parkerede vi nede ved
klitterne. På parkeringspladsen ud for 39.6 km stolpen på kystvejen fra Hanstholm, blev alle bilerne
vendt i den rigtige køreretning, så vi kunne komme hurtigt af sted igen.

Briefing

Oppe i klitterne

Lokalitet 5 – Hansted Vildtreservat – stop for Strand-Snerle
Hanstholm vildtreservat har et areal på næsten 40 km2 og er den største samlede
klithede i Danmark. Landskabet er en mosaik af store flade sletter – de såkaldte
afblæsningsflader og vældige klitformationer. På fladerne er der et stort antal
lavvandede søer, som ofte tørrer ud om sommeren. Længst mod øst, lige neden for
kystskrænten, ligger der en ring af mere dybvandede søer. Nogle af disse søer er
karstsøer.
Fra parkeringspladsen spænede vi op i klitterne på jagt efter en sjælden Snerle

Strand-Snerle Calystegia soldanella
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Klit-Fladbælg
Sand-Hjælme
Havtorn
Rundbælg
Alm. Pimpinelle
Klit-Stedmoderblomst
Alm. Røllike
Alm. Engelsød
Alm. Torskemund
Strand-Engelskgræs
Rød-Kløver (meget håret)
Strand-Vejbred
Hare-Kløver
Gul Kløver
Ager-Svinemælk
Strand-Mandstro
Hedelyng
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Lathyrus japonicus ssp. acutifolius
Ammophila arenaria
Hippophaë rhamnoides
Anthyllis vulneraria
Pimpinella saxifraga
Viola tricolor ssp. curtisii
Achillea millefolium
Polypodium vulgare
Linaria vulgaris
Armeria maritima ssp. maritima
Trifolium pratense var. maritima
Plantago maritima ssp. maritima
Trifolium arvense
Trifolium campestre
Sonchus arvensis var. arvensis
Eryngium maritimum
Calluna vulgaris

Her var rigtig mange Strand-Snerler. De var store og flotte, men der var ikke tid til at dvæle for
længe over dem og kun lidt blev noteret. Der skulle jo også lige tages et par billeder. De første biler
begyndte at køre, inden vi alle var kommet tilbage. Det var en tur med tempo på.
Lokalitet 6 – Hansted Vildtreservat – stop for Skotsk Lostilk
Vi kørte lidt tilbage ad vejen, hvorefter vi holdt i en lang række langs med vejen mellem 36.3 og
36.2 km stolperne på kystvejen. Vi skulle lige ned ad en skrænt og så stod der bunker af Skotsk
Lostilk, som var målet for dette stop.

Lokaliteten lige nedenfor vejen

Skotsk Lostilk
Klit-Rose
Tormentil
Sand-Hjælme
Kryb-Hvene
Alm. Revling
Krybende Pil
Hedelyng
Strand-Vejbred
Muse-Vikke

Ligusticum scothicum
Rosa pimpinellifolia
Potentilla erecta
Ammophila arenaria
Agrostis stolonifera
Empetrum nigrum
Salix repens var. repens
Calluna vulgaris
Plantago maritima ssp. maritima
Vicia cracca
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Skotsk Lostilk Ligusticum scothicum

Alm. Kællingetand
Klokkelyng
Smalbladet Høgeurt
Kær-Tidsel
Gederams
Rynket Rose
Blåmunke
Mose-Bølle
Humle-Sneglebælg
Rød-Kløver

Lotus corniculatus
Erica tetralix
Hieracium umbellatum
Cirsium palustre
Epilobium angustifolium
Rosa rugosa
Jasione montana
Vaccinium uliginosum
Medicago lupulina
Trifolium pratense

Her blev vi heller ikke længe. Men Finn kom lige med denne spændende betragtning, nemlig at
Strand-Snerlens frø flyder med strømmen nordpå fra Sydeuropa og Skotsk Lostilks frø føres med
strømmen sydpå fra Norge. Her i Hansted Vildtreservat mødes disse sydlige og nordlige arter. Men
vi var hurtig på vej videre, for vi havde en aftale ved Vandet sø.

En hel fantastisk natur
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Lokalitet 7 – Vandet sø
Vandet sø er en karstsø. Sådan kalder man søer, der er dannet over sprækker og
sammenstyrtninger i kalken ganske nær ved jordoverfladen. De har vandtilstrømning
gennem sprækker i kalken. Søen er ca. 20 meter dyb og er en tidligere havbugt, som
blev afsnøret fra havet ved den landhævning, der begyndte i stenalderen. Søen har
opfanget sandflugten. Derfor er der en god badestrand på vestsiden af søen.

Nedtur

Lone og Åge

Området undersøges

Ved vandet sø parkerede vi oppe på pladsen og gik ned ad trapperne til søen. Her stod Jens
Christian Skov, Per Paulsen og Åge Pedersen. De skulle være med os hele dagen. Solen skinnede
og søen lyste blåt. Vi kunne se, at mange gamle venner mødte hinanden her, og det er jo altid
meget hyggeligt. Det var en lang trappe ned til søen. Der var 41 trin ned. Ude i vandet svømmede,
der et par mennesker. Vi forstyrrede vist deres planer, for de holdt op med at svømme, og lidt efter
kom de i land og forsvandt.

Vandet sø

Tagrør
Muse-Vikke
Moskus-Katost
Blågrøn Kogleaks
Dunet Dueurt
Sump-Forglemmigej
Alm. Sumpstrå
Harril

Phragmites australis
Vicia cracca
Malva moschata
Schoenoplectus tabernaemontani
Epilobium parviflorum
Myosotis laxa ssp. caespitosa
Eleocharis palustris ssp. vulgaris
Juncus gerardii
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Haremad
Bugtet Kløver
Alm. Kamgræs
Gåsepotentil
Bidende Ranunkel
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Lapsana communis
Trifolium medium
Cynosurus cristatus
Argentina anserina
Ranunculus acris ssp. acris

Søpryd Baldellia ranunculoides

Sump-Snerre
Fløjlsgræs
Fersken-Pileurt
Alm. Skjolddrager
Glinsende Vandaks
Nordlig Knude-Firling
Dusk-Fredløs
Glat Dueurt
Kær-Padderok
Kruset Skræppe

Vand-Mynte Mentha aquatica

Vandnavle
Trævlekrone
Hyldebladet Baldrian s.l

Krybende Ranunkel Ranunculus reptans

Galium uliginosum
Holcus lanatus
Persicaria maculosa
Scutellaria galericulata
Potamogeton lucens
Sagina nodosa ssp. borealis
Lysimachia thyrsiflora
Epilobium montanum
Equisetum palustre
Rumex crispus

Brudelys Butomus umbellatus

Hydrocotyle vulgaris
Lychnis flos-cuculi
Valeriana sambucifolia s.l.
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Hjertegræs
Glat Vejbred
Høst-Borst
Lancet-Vejbred
Gul Fladbælg
Alm. Brunelle
Stor-Nælde
Alm. Ulvefod
Ask
Følfod
Ru Svinemælk
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Briza media
Plantago major ssp. major
Leontodon autumnalis
Plantago lanceolata
Lathyrus pratensis
Prunella vulgaris
Urtica dioica
Lycopodium clavatum
Fraxinus excelsior
Tussilago farfara
Sonchus asper

Her gik vi rundt i ca. en time. Der var meget smukt. Dette var også en gummistøvle lokalitet. Vi fik
set flere spændende ting. Så skulle vi de 41 trin op, og videre til det næste sted. Knud, Jens, Per og
Aage smådrillede hinanden, på den måde som gamle venner gør. Det var meget hyggeligt at høre
på. Nu kørte vi vider til den næste lokalitet.
Lokalitet 8 – Kridtskrænten i Nystrup Plantage
Kridtskrænten er en del ad den gamle kystskrænt, der fandtes langs vestkysten inden
landhævningen.

Åge byder på Blue Bear energy drink

Op ad bakke

Vi parkerede på pladsen i nærheden af Kridtskrænten. Her skulle Ole og Åge lige prøve en mystisk
drik ”Blue Bear energy drink”. Ole så nu ikke ud, som det var noget, han ville satse på i fremtiden.
Vi skulle først gå lidt langs landevejen, inden vi skulle klatre op ad skrænten. Mens vi gik og så på
alt det, der voksede langs grøftekanten, var mange allerede oppe på skrænten.
Vild Hør
Bugtet Kløver
Blåhat
Vild Gulerod
Gul Kløver
Hvid Okseøje
Hedelyng

Linum catharticum
Trifolium medium
Knautia arvensis
Daucus carota ssp. carota
Trifolium campestre
Leucanthemum vulgare
Calluna vulgaris
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Dun-Birk
Gyvel
Krybende Pil
Strand-Vejbred
Kryb-Hvene
Gul Snerre
Hare-Kløver
Liden Klokke
Liden Skjaller
Håret Høgeurt
Alm. Kællingetand
Lancet-Vejbred
Mælkebøtte
Rød-Kløver
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Betula pubescens
Cytisus scoparius
Salix repens var. repens
Plantago maritima ssp. maritima
Agrostis stolonifera
Galium verum ssp. verum
Trifolium arvense
Campanula rotundifolia
Rhinanthus minor
Pilosella officinarum
Lotus corniculatus
Plantago lanceolata
Taraxacum sp.
Trifolium pratense var. pratense

Oppe på skrænten

Prikbladet Perikon
Alm. Pimpinelle
Grå-Bynke
Rynket Rose
Grøn Høgeskæg
Tusindfryd
Mose-Bølle
Hvid-Kløver
Lund-Padderok
Humle-Sneglebælg
Sand-Hjælme
Smalbladet Klokke
Alm. Røllike
Muse-Vikke
Rundbælg

Hypericum perforatum
Pimpinella saxifraga
Artemisia vulgaris
Rosa rugosa
Crepis capillaris
Bellis perennis
Vaccinium uliginosum
Trifolium repens
Equisetum pratense
Medicago lupulina
Ammophila arenaria
Campanula persicifolia
Achillea millefolium
Vicia cracca
Anthyllis vulneraria

Målet her var Hjertebladet Fliglæbe og Glat Snylterod. Begge ting blev fundet, men pludselig var vi
spredt for alle vinde. Her var bunker af kantareller og Træ-Kantareller. Vi var nogle få bl.a. Anne,
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Leif og Ida, Åge, Finn og Else, der gik lidt rundt. Vi opgav at finde de andre. Da vi ikke havde fået
et tidspunkt, hvor vi skulle være tilbage, besluttede vi at gå ned til parkeringspladsen.

Hjertebladet Fliglæbe

Rød-Gran
Stilk-Eg
Alm. Ædelgran
Sitka-Gran
Vorte-Birk
Alm. Hundegræs
Bølget Bunke
Alm. Mangeløv
Alm. Kohvede
Skovsalat
Hjertebladet Fliglæbe (blade)
Smalbladet Mangeløv

Liden Vintergrøn Pyrola minor

Bøg
Bredbladet Mangeløv
Tandrod
Glat Snylterod

Glat Snylterod

Picea abies
Quercus robur
Abies alba
Picea sitchensis
Betula pendula
Dactylis glomerata
Deschampsia flexuosa
Dryopteris filix-mas
Melampyrum pratense
Mycelis muralis
Neottia cordata
Dryopteris carthusiana

Hedelyng Calluna vulgaris

Fagus sylvatica
Dryopteris dilatata
Cardamine bulbifera
Monotropa hypopitys ssp.hypophegea var glabra
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Tredelt Egebregne
Korbær
Slåen
Ager-Tidsel
Øret Pil
Blød Filt-Rose
Liden Vintergrøn
Ensidig Vintergrøn

Gymnocarpium dryopteris
Rubus caesius
Prunus spinosa
Cirsium arvense
Salix aurita
Rosa villosa ssp. mollis
Pyrola minor
Orthilia secunda

Pigsvamp
Tragt Kantarel
Alm. Kantarel

Hydnum
Cantharellus tubaeformis
Cantharellus cibarius

Her satte vi os og slappede lidt af og drak lidt te, inden de andre vendte tilbage, Det var nu helt rart.
Men så var vi atter på farten.
Lokalitet 9 – Tvorup Hul
Tvorup hul var tidligere omgivet af plantage. Nu har man fjernet trævegetationen i en
zone omkring søen, og man lader med mellemrum kreaturer græsse på det overdrev,
der nu er under etablering. Tidligere løb grøfter fra plantagen ud i søen, og derved
blev der tilført store mængder okker. Man har nu lukket dette udløb til søen. Samtidig
har man lukket søens afløb til Bøgestedrende. Dermed er Tvorup Hul lige præcis det
navnet siger, det er, et hul med regnvand og grundvand og ikke andet. Det er desuden
meget næringsfasttigt. En af de type søer, der ikke findes mange af i Danmark
Da vi havde parkeret, startede vi med at spise frokost, Det var helt rart med en bid brød og en
frokost øl. Lene fik noget salve af Susanne på sit bid. Det dæmpede ubehaget lidt. Vi gik ud til
søen, hvor Per Paulsen gik rundt langt ud i søen og Knud F dykkede efter Sylblad. Trods deres
anstrengelser fandt de ikke planten, men vi så 6-hannet Bækarve.

Knud f og Åge leder efter Sylblad

Hedelyng
Tormentil
Dun-Birk

Calluna vulgaris
Potentilla erecta
Betula pubescens
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Bølget Bunke
Øret Pil
Mose-Pors
Knop-Siv
Mose-Bølle
Klokkelyng
Lyse-Siv
Tagrør
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Deschampsia flexuosa
Salix aurita
Myrica gale
Juncus conglomeratus
Vaccinium uliginosum
Erica tetralix
Juncus effusus
Phragmites australis

Sekshannet Bækarve Elatine hexandra

Edderkop Araneus quadratus

Alm. Kongepen
Fløjlsgræs
Børste-Siv
Katteskæg
Sekshannet Bækarve
Tråd-Siv
Vandnavle
Alm. Star
Rundbladet Soldug
Klokke-Ensian
Tvepibet Lobelie
Blåhat
Hvid Okseøje
Spids Øjentrøst
Flydende Kogleaks
Stjerne-Star
BjergFyr
Kort Øjentrøst

Hypochoeris radicata
Holcus lanatus
Juncus squarrosus
Nardus stricta
Elatine hexandra
Juncus filiformis
Hydrocotyle vulgaris
Carex nigra var. nigra
Drosera rotundifolia
Gentiana pneumonanthe
Lobelia dortmanna
Knautia arvensis
Leucanthemum vulgare
Euphrasia stricta var. stricta
Isolepis fluitans
Carex echinata
Pinus mugo
Euphrasia nemorosa

Edderkop

Araneus quadratus

Her var en del myg. Vi syntes nu ikke, det så ud til at være det mest behagelige sted at svømme
rundt. Det var meget smukt at gå her ved søen, men også utroligt ujævnt. Men vi skulle videre til
næsten lokalitet.
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Lokalitet 10 – Ålvand Klithede
Ålvand Klithede og Førby Sø er EF-Fuglebeskyttelsesområde og er under Natura
2000. Det er hævet havbund med mindre klitformationer, store afblæsningsflader med
mange fugtige partier og søer. Det består af gråklit, våde heder, fattigkær og lobelie
søer. Habitatsområdet udgør 838 ha øst for kystvejen og arealerne er hovedsageligt i
statseje. Ålevand Klithede har landets næststørste ynglebestand af Tinksmed.
Tinksmed og Traner er optaget på den danske rødliste.

Spidsblomstret Siv Juncus acutiflorus

Dette var en fantastisk lokalitet. Vi gik ind ad stien og lidt til venstre hvor vi bl. a. skulle se
Spidsblomstret Siv og hundredvis af Benbræk og mange Klokke-Ensian.
Spidsblomstret Siv
Klokke-Ensian
Alm. Røllike
Nyse-Røllike
Djævelsbid

Juncus acutiflorus
Gentiana pneumonanthe
Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Succisa pratensis

Benbræk Narthecium ossifragum

Svømmende Vandaks
Mose-Pors

Potamogeton natans
Myrica gale
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Tranebær
Benbræk
Alm. Fredløs
Blåtop
Knop-Siv
Kær-Tidsel

Klokke-Ensian

Vaccinium oxycocos
Narthecium ossifragum
Lysimachia vulgaris
Molinia caerulea
Juncus conglomeratus
Cirsium palustre

Klokkelyng

Tranebær

Tilbage til stien og rundt om et lille skov stykke og over en bakke. Hvor var her flot. Nu skulle vi
ud i et område, hvor vi aldrig selv ville have vovet os ud i. Her satte de første sig på en høj og
ventede der.
Smalbladet Mangeløv
Hare-Star
Hede Rensdyrlav
Blåmunke

Dryopteris carthusiana
Carex ovalis
Cladonia portentosa
Jasione montana

Længere inde i området kom vi til et oversvømmet sted. Det var ujævnt, med tuer og huller og 10
cm. Vand. Andre satte sig, efter at have gået igennem huller, tuer vandpytter på størrelse med søer,
på en skrænt, langt ude i området. De havde fået nok af vand. Mens de ivrige gik så langt ud, at de
så meget små ud. Der var Traner, Gæs og rovfugle derude. De der sad på skrænten, kunne høre og
se fuglene, når de fløj op.

Her var lidt vådt

Liden Soldug Drosera intermedia

Side 32

Højsommerekskursion

Thy 2011

Børste-Siv
Alm. Kohvede
Mose-Bølle
Gråris
Liden Soldug

Juncus squarrosus
Melampyrum pratense
Vaccinium uliginosum
Salix repens var. argentea
Drosera intermedia

Gæs
Traner

Anser anser
Grus grus

Larver af forskellig slags

Her var mere end ujævnt. Det var værre end et Skæne kær, og indimellem var der rigtig meget vand
mellem tuerne. Lene var glad for de store støvler, for ellers ville hun igen have haft støvlerne fulde
af vand. Folk så næsten ud, som de havde drukket for meget, sådan som de slingede fra side til side.
Der kom et lidt mere jævnt område, hvor vi så Liden Soldug, inden vi igen kom ud til klart vand.
Plettet Gøgeurt
Hjertelæbe
Vestlig Tuekogleaks
Alm. Engelsød
Mangestænglet Sumpstrå
Smalbladet Høgeurt
Hirse-Star

Hjertelæbe

Dactylorhiza maculata ssp. maculata
Hammarbya paludosa
Trichophorum cespitosum ssp. germanicum
Polypodium vulgare
Eleocharis multicaulis
Hieracium umbellatum
Carex panacea

Storlæbet Blærerod Utricularia intermedia
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Nu kom det virkelige spændende, der var alle anstrengelser værd. Vi så først flydebladene af
Storlæbet Blærerod, og da vi hørte, at der var Hjertelæbe i blomst, så var det bare med at komme ud
i vandet. Hurra for Rikkes meget langskaftede støvler. Her var det egentlig meget lettere at gå, for
her var jævnt. Nu skulle Hjertelæberne bare fotograferes. Det havde været nemmere, hvis man
havde haft badetøjet på, for så kunne man bare have lagt sig ned. Videre gennem vandet til Brun
Næbfrø.
Storlæbet Blærerod
Aflangbladet Vandaks
Brun Næbfrø
Smalbladet Kæruld
Sandskæg
Engelsk Visse
Sand-Star
Vandnavle

Utricularia intermedia
Potamogeton polygonifolius
Rhynchospora fusca
Eriophorum angustifolium
Corynephorus canescens
Genista anglica
Carex arenaria
Hydrocotyle vulgaris

Brun Næbfrø Rhynchospora fusca

Tilbage igen

Nu skulle vi bare tilbage igen, gennem det meget buklede område. Men her var utrolig flot, sikken
en natur. Tilbage ved bilerne skulle vi bare køre ca. 200 meter og derefter ind til højre.
Lokalitet 11 – Førby Sø
Det var en badesø. Der var biler med badegæster. Men henne i den ene ende var der et led, vi gik
ind igennem til et flot sted, hvor der måske voksede Sylblad. Vi skulle igennem et stykke der var så
mudret og pløret. Her skulle vi tages i ed. Knud K. ville være sikker på, at den også stod der, når vi
forlod stedet.
Vi var nogle stykker der satte os på det tørre, indtil der kom nogle nysgerrige heste. De gik ned i
Lones taske og var ikke til at få væk. Vi fortrak ud på den anden side af leddet.
Nyse-Røllike
Kær-Galtetand
Fliget Brøndsel
Alm. Fredløs
Humle-Kløver

Achillea ptarmica
Stachys palustris
Bidens tripartita
Lysimachia vulgaris
Trifolium aureum
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Førby sø

Alm. Kongepen
Krybende Pil
Vandportulak
Alm. Firling
Gråpil
Sværtevæld
Sump-Forglemmigej

Hypochoeris radicata
Salix repens var. repens
Lythrum portula
Sagina procumbens
Salix cinerea
Lycopus europaeus
Myosotis laxa ssp. caespitosa

Nogle prøver at komme udenom det værste mudder

Andre bliver på det tørre

Vi skulle blive inde på bredden eller lidt til venstre i vandet, mens Knud K ledte efter Sylblad. Den
blev nu ikke fundet, men der var meget andet spændende at se. Nu kom der en flok heste ned til
søen. De var vældig nysgerrige. De gik ud i søen og drak vand og spiste lidt af alt det grønne. Vi
havde en fornemmelse af, hvor den sjældne Sylblad var havnet. Hestene prøvede også at åbne vores
rygsække.
Sekshannet Bækarve
Liden Siv
Strandbo
Nåle-Sumpstrå
Vejbred-Skeblad

Elatine hexandra
Juncus bulbosus
Plantago uniflora
Eleocharis acicularis
Alisma plantago-aquatica
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Tvepibet Lobelia Lobelia dortmanna

Tvepibet Lobelia
Hår-Tusindblad
Kryb-Hvene
Dynd-Padderok
Hjertebladet Vandaks
Græsbladet Vandaks
Butbladet Vandaks
Alm. Vand-Ranunkel

Lobelia dortmanna
Myriophyllum alterniflorum
Agrostis stolonifera
Equisetum fluviatile
Potamogeton perfoliatus
Potamogeton gramineus
Potamogeton obtusifolius
Ranunculus aquatilis var. aquatilis

Hjertebladet Vandaks Potamogeton perfoliatus

Kær-Ranunkel
Vand-Pileurt
Pilledrager
Alm. Vandpest
Alm. Sumpstrå
Kær-Guldkarse

Græsbladet Vandaks

Pilledrager Pilularia globulifera

Ranunculus flammula
Persicaria amphibia
Pilularia globulifera
Elodea canadensis
Eleocharis palustris ssp. vulgaris
Potamogeton alpinus
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Potamogeton alpinus
Ranunculus hederaceus

Hvad mon de finder

Nysgerrig heste

Nu var dagens program slut. I vores bil besluttede vi at køre ud til Vorupør, for vi syntes, det var
tiden til en is. Vi var nu ikke de eneste der havde fået denne ide. For også Erik, Kirsten og Marianne
var der nede for at købe is. Dejligt at sidde og slappe af og kigge ud over vandet og se alle de både,
der var trukket op på stranden. Nu kørte vi tilbage ad en smuk rute gennem Tvorup Klitplantage.
Vel hjemme blev støvlerne vasket. Lene fik prikket hul på de store blaser, hun havde på sit bid. Vi
gik ned til aftensmaden, som bestod af små krebsehaler og torsk dampet i bradepande med løg,
kogte hvide ris, salat med Mozarella ost, gulerodssalat, karrysovs og auberginer. Det smagte meget
lækkert. Teen og kaffen måtte vi vente med, da den først ville blive serveret efter vores aftentur.
Lene nåede at få skrevet en del i dagbogen, inden vi skulle ud igen. Dagmar ville som den eneste
ikke med på aftenturen.
Lokalitet 12 – Aftentur - Kællingdal til Febberstedkløften
I Kællingdal træder kalken tydeligt frem i skrænterne og strandkanten ses såkaldte
bryozokalkbanker. En hård og flintrig kalkbjergart. Bankerne holdes naturligt åbne
ved kysterosion. Vestskrænten i kløften nord for Febbersted består af kalkgrus og sten.
Vegetationen er utrolig artsrig med en række af vores sjældneste planter. Bl.a. den
arktiske Hvidgrå Draba, som har kunnet overleve her siden isen trak sig tilbage og den
lille Klit-Øjentrøst, som i hele verden kun findes i Febbestedslugten og på Bulbjerg.
For at opnå de bedst mulige betingelser for floraen afgræsses arealerne
Vi startede med at klatre op ad en meget stejl skrænt. Nu stormede folk igen af sted. Lene gik som
sædvanlig i bagtroppen. Hun skulle da se lidt undervejs, få noteret og tage billeder. Her var utroligt
smukt at gå oppe på højderyggen, og kigge ud over landskabet og vandet. Men selvom vi gik oppe
på højderyggen, skulle vi mange gange op og ned ad bakker.
Smalbladet Timian
Bakketidsel
Lav Tidsel
Vild Hør

Thymus serpyllum
Carlina vulgaris
Cirsium acaule
Linum catharticum
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Kællingdal

Blågrøn Star
Djævelsbid
Havtorn
Liden Klokke
Strand-Vejbred
Spids Øjentrøst
Alm. Svinemælk
Vej-Engelskgræs
Liden Skjaller
Alm. Hønsetarm
Dansk Rundbælg
Håret Høgeurt
Ager-Tidsel
Alm. Kvik

Bakketidsel Carlina vulgaris

Bugtet Kløver
Mark-Krageklo
Eng-Gedeskæg

Carex flacca
Succisa pratensis
Hippophaë rhamnoides
Campanula rotundifolia
Plantago maritima
Euphrasia stricta var. stricta
Sonchus oleraceus
Armeria maritima ssp. elongata
Rhinanthus minor
Cerastium fontanum ssp. vulgare
Anthyllis vulneraria ssp. danica
Pilosella officinarum
Cirsium arvense
Elytrigia repens

Stor Knopurt Centaurea scabiosa

Trifolium medium
Ononis spinosa ssp. maritima
Tragopogon pratensis ssp. pratensis
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Hypochoeris radicata
Lolium perenne
Phleum pratense ssp. serotinum
Centaurea scabiosa

Her var rigtig spændende at gå. Nogle gange nåede vi næsten førergruppen, men blev så igen hægtet
af.

Almindelig Gyldenris.

Dunet Vejbred
Hjertegræs
Rød Svingel
Alm. Syre
Vild Gulerod
Krumhals
Grå-Bynke
Sand-Løg
Aften-Pragtstjerne
Eng-Brandbæger
Bakke-Fnokurt

De spændende bakker

Plantago media
Briza media
Festuca rubra ssp. rubra
Rumex acetosa
Daucus carota ssp. carota
Anchusa arvensis
Artemisia vulgaris
Allium vineale
Silene latifolia ssp. alba
Senecio jacobaea
Tephroseris intergrifolia

Febberstedkløften
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Smalbægret Ensian
Gentianella amarella
Sand-Star
Carex arenaria
Skavgræs
Equisetum hyemale
Gederams
Epilobium angustifolium
Bredbladet Mangeløv
Dryopteris dilatata
Alm. Gedeblad
Lonicera periclymenum
Humle-Sneglebælg
Medicago lupulina
Dusk-Syre
Rumex thyrsiflorus
Stor-Nælde
Urtica dioica
Kort Øjentrøst
Euphrasia nemorosa
Bakke-Jordbær
Fragaria viridis
Hvid Okseøje
Leucanthemum vulgare
Sandskæg
Corynephorus canescens
Smalbladet Høgeurt (med fasciation)
Hieracium umbellatum
Fasciation er en mutation, som giver brede, flade stængler
Vi gik tilbage langs med stranden, mens solen gik ned. Her blev der ikke tilføjer meget til listen.

Tilbage på vandrehjemmet gik vi ned i spisesalen, hvor der var te og kaffe. Vi var nu mange, der
hyggede os med rødvin og fik snakket lidt om alle dagen oplevelser. Det havde været en super dag.
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Søndag den 14.08
Vi fik pakket det meste, inden vi gik ned til morgenmaden. Bilen blev pakket, og der blev gjort rent
på værelset. Vejret var fint, men det var let overskyet. Efter briefingen var det en meget lang
kolonne af biler + en motorcykel, der forlod vandrehjemmet og kørte ud til de sidste oplevelser i
Thy i denne omgang. Vi kører i retning mod Kjallerup og Ove sø til Per Madsens kær
Lokalitet 13 – Per Madsens Kær
Per Madsens Kær i Hvidbjerg Plantage er et meget benyttet bade- og udflugtssted.
Vandet er meget rent, og søen indeholder plantearter som Tvepibet Lobelie og
Brasenføde. Tidligere tørrede søen ud om sommeren, men omkring 1930 anlagde man
vejen vest for søen. Den kom til at virke som en dæmning, og siden da har søen
næsten altid holdt vand.

Per Madsens Kær

Selvom parkeringspladsen ikke var stor, blev der dog plads til os alle sammen. Vi gik lidt op ad en
sti og ned ad en meget sandet trappe inden vi kom ned til kæret. Vi gik lidt rundt om kæret.
Samtidig prøvede vi at få noteret, det vi så, også hvad der var ude i vandet. Målet var Gulgrøn
Brasenføde, som blev fundet og behørigt beundret. Lige da vi gik derfra, skinnede solen på en lille
bestand af pileurt ude i vandet. Det så rigtig smukt ud.
Alm. Røn
Alm. BjergFyr
Alm. Revling
Hedelyng
Gederams
Høst-Star
Mose-Pors
Gråris
Svømmende Sumpskærm
Kattehale
Fin-Bunke
Kær-Ranunkel
Strandbo

Sorbus aucuparia
Pinus mugo
Empetrum nigrum
Calluna vulgaris
Epilobium angustifolium
Carex serotina ssp. pulchella
Myrica gale
Salix repens var. argentea
Apium inundatum
Lythrum salicaria
Deschampsia setaca
Ranunculus flammula
Plantago uniflora
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Svømmende Sumpskærm Apium inundatum

Sværtevæld
Alm. Engelsød
Alm. Torskemund
Alm. Sumpstrå
Vandnavle
Liden Siv
Dynd-Padderok
Kragefod
Vand-Pileurt
Klokkelyng
Dun-Birk
Bukkeblad
Gulgrøn Brasenføde
Blåtop

Lycopus europaeus
Polypodium vulgare
Linaria vulgaris
Eleocharis palustris ssp. vulgaris
Hydrocotyle vulgaris
Juncus bulbosus
Equisetum fluviatile
Comarum palustre
Persicaria amphibia
Erica tetralix
Betula pubescens
Menyanthes trifoliata
Isoëtes echinospora
Molinia caerulea

Gulgrøn Brasenføde Isoëtes echinospora

Mose-Bølle
Alm. Star
Glanskapslet Siv
Glansbladet Hæg

Vaccinium uliginosum
Carex nigra var. nigra
Juncus articulatus
Prunus serotina
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Stilk-Eg
Alm. Kongepen
Sand-Star

Quercus robur
Hypochoeris radicata
Carex arenaria

Vand-Pileurt Persicaria amphibia

Sortfiltet Viftesvamp

Tapinella atrotomentosa

Nu skulle vi ned til Agger Tange.
Lokalitet 14 – Agger Tange, sydlige del
For at beskytte Agger Tange mod fjorden byggede man i 1954 er fjorddige langs den
østlige side af tangen. Det medførte bl.a., at et system af lagunesøer blev omgivet af
diger og nu ligger som helt ypperlige fugleområder mellem Krik Vig og havet.
Mellem klitten og tangens lagunesøer er det et næsten sammenhængende krat af pil.
Der er også hedearealer op mod klitterne og rørskove og strandenge ned mod søerne.
Mange sjældne planter er fundet på tangen.
Vi kørte helt ned til spidsen og rundt ved det gamle og lukkede ishus. Vi parkerede i en lang række
efter hinanden inde i vejrabatten.

Den lange sti

Lagune sø
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Vi gik over vejen og så gik det ellers ud ad en sti i rask trav, som gik mellem lagune søer og klitter.
Det var ikke nemt at få noteret planter undervejs. Lene håbede bare på, hun senere kunne læse sine
kragetæer.
Havtorn
Rynket Rose
Hare-Kløver
Alm. Torskemund
Smalbladet Høgeurt
Alm. Engelsød

Hippophaë rhamnoides
Rosa rugosa
Trifolium arvense
Linaria vulgaris
Hieracium umbellatum
Polypodium vulgare

Klit-Natlys Oenothera ammophila

Gul Kløver
Hvid-Kløver
Gul Snerre
Gederams
Klit-Natlys
Grå-Bynke
Alm. Gedeblad
Blåmunke
Strand-Limurt

Klit-Natlys

(frugt)

Trifolium campestre
Trifolium repens
Galium verum ssp. verum
Epilobium angustifolium
Oenothera ammophila
Artemisia vulgaris
Lonicera periclymenum
Jasione montana
Silene uniflora

Bittersød Natskygge
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Klit-Fladbælg
Rejnfan
Bittersød Natskygge
Alm. Kællingetand
Sand-Hjælme
Klit-Stedmoderblomst
Lancet-Vejbred
Selje-Røn
Dusk-Syre
Strand-Tusindgylden
Rundbælg
Alm. Brandbæger
Tagrør
Spids Øjentrøst
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Lathyrus japonicus ssp. acutifolius
Tanacetum vulgare
Solanum dulcamara var. dulcamara
Lotus corniculatus
Ammophila arenaria
Viola tricolor ssp. curtisii
Plantago lanceolata
Sorbus intermedia
Rumex thyrsiflorus
Centaurium littorale var. littorale
Anthyllis vulneraria
Senecio vulgaris var. denticulatus
Phragmites australis
Euphrasia stricta var. stricta

Alm. Brandbæger Senecio vulgaris var. denticulatus

Humle-Sneglebælg
Alm. Strand-Kamille
Fåre-Svingel
Enårig Rapgræs
Bitter Bakkestjerne
Alm- Knopurt
Strand-Asters

Medicago lupulina
Tripleurospermum maritimum
Festuca ovina
Poa annua
Erigeron acer
Centaurea jacea
Tripolium vulgare

Endelig gik vi væk fra stien og ud mod vandet på det flade areal, som bar præg af, at det tit var
oversvømmet. Her skulle vi se Udspilet Star. De stod næsten som i et tæt tæppe. Men der var også
andre fine ting. Lene fik næsten trådt på et firben. Det gav lidt hjertebanken, indtil hun så, der var
ben under. Vi så også Ustilket Kilebæger og fik også lovning på den Stilkede.
Strandarve
Strand-Engelskgræs
Gul Fladbælg
Harril
Strand-Trehage
Stilkløs Kilebæger

Honckenya peploides
Armeria maritima ssp. maritima
Lathyrus pratensis
Juncus gerardii
Triglochin maritima
Atriplex portulacoides
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Udspilet Star Carex extensa

Spyd-Mælde
Strand-Mælde
Vingefrøer Hindeknæ
Strand-Kogleaks
Strandgåsefod
Sandkryb
Strand-Vejbred
Strand-Annelgræs
Rød Svingel
Ager-Svinemælk
Alm. Salturt (Kveller)
Høst-Rødtop
Nordlig Knude-Firling
Jordbær-Kløver
Glat Vejbred
Strand-Siv
Udspilet Star
Mark-Firling
Kødet Hindeknæ

Atriplex prostrata
Atriplex littoralis
Spergularia media
Bolboschoenus maritimus
Suaeda maritima
Glaux maritima
Plantago maritima ssp. maritima
Puccinellia maritima
Festuca rubra ssp. rubra
Sonchus arvensis var. arvensis
Salicornia suropaea
Odontites verna ssp. serotina
Sagina nodosa ssp. borealis
Trifolium fragiferum
Plantago major ssp. major
Juncus maritinus
Carex extensa
Saginea apetala
Spergularia salina

Strand-Tusindgylden Centaurium littorale var. littorale
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Alm. Kongepen
Alm. Rapgræs
Liden Klokke
Alm. Marehalm
Bidende Stenurt
Alm. Høgeurt
Skov-Hanekro
Stilket Kilebæger
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Hypochoeris radicata
Poa trivialis
Campanula rotundifolia
Leymus arenarius
Sedum acre
Hieracium sekt.Vulgata
Galeopsis bifida
Atriplex pedunculata

Vi kunne ikke krydse vandet

Rødben
Hvidklire
Hjejler

Strandengen

Tringa totanus
Tringa nebularia
Pluvialis apricaria

På hjemturen gik det lidt mere roligt, så nu kunne vi få noteret det, vi ikke havde fået med på
udturen. Næsten som vi var tilbage ved bilerne begyndte det at dryppe. Vi gik ned af en skrænt.
Flere nåede helt ud til den Stilkede Kilebæger. Men nu begyndte det virkelig at regne, så vi var
mange, der kun så det plukkede eksemplar.
Nu blev der sagt farvel til flere bl.a. Lone, Bodil og Preben og motorcykel folket Inger-Lise og
Harald, (de blev ligeså våde på hjemturen, som de var blevet ved ankomsten til vandrehjemmet om
torsdagen). Vi var flere, der kørte ned på den store parkeringsplads, hvor frokosten blev indtaget
inde i bilerne. Regnen stilnede lidt af, så vi kørte til turens sidste lokalitet.
Lokalitet 15 – Kobberø Strand
Da vi skulle til at gå, regnede det rigtig kraftigt, så vi fik alligevel brug for det medbragte regntøj.
Formummede i diverse regnslag og paraplyer, var det ikke let at fotografere de smukke blomster. Vi
skulle ned på stranden for at se Hornskulpe. Den stod flot langs med stranden. Vi gik der nu ikke så
længe. Regnen besluttede for os, at nu var sommer-ekskursionen slut.
Strand-Hornskulpe
Strandkål
Alm. Strand-Kamille
Strand-Limurt

Glaucium flavum
Crambe maritima
Tripleurospermum maritimum
Silene uniflora
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Strand-Hornskulpe Glaucium flavum

Gærde-Kartebolle
Klæbrig Brandbæger
Strandarve
Spyd-Mælde
Burre-Snerre
Ager-Tidsel

Dipsacus fullonum
Senecio viscosus
Honckenya peploides
Atriplex prostrata
Galium aparine
Cirsium arvense

Strandkål Crambe maritima

Nordsø-Strandsennep
Alm. Salturt
Vingefrøer Hindeknæ
Kødet Hindeknæ

Cakile maritima ssp. maritima
Salicornia suropaea
Spergularia media
Spergularia salina

Efter mange meget våde farvel knus og tak til Knud K for en fantastik tur. Han havde været en god
guide på turen her i Thy. Han kendte alle smørhullerne. Nu kørte vi alle hjemad.
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Gærde-Kartebolle Dipsacus fullonum

Lenes bil med Susanne og Dagmar som passagerer, kørte via Gettrup over Oddesund broen, forbi
Grisetåodde og gennem Struer. Vinduesviskerne gjorde os døsige, og Lene foreslog et kaffestop,
hvis vi så et sted. Da vi kom i nærheden af Daugbjerg Kalkgruber, kørte vi ind ved Daugbjerg
landsby for at få kaffe og en pause. Det var et hyggeligt lokale med gamle redskaber, fra både
køkken og mark. De hang på væggene og ned fra loftet.
Vi var de eneste gæster, så der blev sat kaffe over. Vi gik rundt og så på hele museumsudstillingen.
Der var hjemmebagt kringle, og da kaffen var færdig kom der to par. De havde været udenfor i
museumslandsbyen med små huse, som de lokale folk har bygget. Stedet blev drevet på frivillig
basis. Det var et dejligt roligt sted, men det var måske regnvejrets skyld, at der ikke var flere.
Kaffen og kringlen smagte godt. Man kunne også købe nisser, trolde, krukker og vaser. Vi blev dog
ikke fristet.
Nu skulle vi videre og regnen tog til. Vi så, hvor vi var kørt forkert på Djursland. Denne afkørsel
var ikke vist på vores kort. Det sidste stykke vej ca. 5 km før færgen, kørte vi bag to biler der
absolut ikke havde travlt. Vi kørte gennem checkporten 1748. Så vi nåede at være der 10 min før
afgang.
Vi mødte og Ole, Anne og Jacob på denne færge. Der var ikke megen trafik på hjemvejen. Det
havde vi ellers frygtet, da det var den weekend skoleferien sluttede. Folk er nok kørt tidligt fra
sommerlandet, når vejret nu var så dårligt. Det var meget heftig regn, men heldigvis kørte folk uden
alle de åndssvage overhalinger, man så tit ser. Susanne og Dagmar blev sat af på Valby Station, for
der kørte ingen tog fra Hvidovre station om aftenen på grund af sporarbejde.
Hvor havde vi været heldige, at vi kun havde haft regn på ud og hjemturen, men ikke på alle de
vidunderlige lokaliteter, vi besøgte.
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Koordinater over besøgte lokaliteter:
Hvor vi går ind i området
Lokaliteter/planter
Lokalitet 1 – Holmkær ved Østløs
(Ensian)
Lokalitet 2 – Bulbjerg (Ensian)
Lokalitet 3 – Valbjerg Sande (Ensian)
Lokalitet 4 – Aftentur i Tved Plantage
Lokalitet 5 – Hansted Viltreservat – stop
for Strand-Snerle
Lokalitet 6 – Hansted Viltreservat – stop
for Skotsk Lostilk
Lokalitet 7 – Vandet sø
Lokalitet 8 – Kridtskrænten i Nystrup
Plantage (parkeringsplads)
Lokalitet 9 – Tvorup Hul
Lokalitet 10 – Ålvand Klithede
(Hjertelæbe)
Lokalitet 11 – Førby Sø
Lokalitet 12 – Aftentur - Kællingdal til
Febberstedkløften (p.plads)
Lokalitet 13 – Per Madsens Kær
Lokalitet 14 – Agger Tange sydlige del (
star?)
Lokalitet 15 – Kobberø Strand
(Hornskulpe)

Nord

Øst

Grader
57

Min-sec
1 – 2.36

Grader
9

Min-sec
3 – 2.03

57
57
57
57

9 – 29.78
8 – 56.51
1 – 48.59
5 – 17.33

9
9
8
8

4 – 16.67
4 – 14.67
50 – 59.47
33 – 35.73

57

3 – 46.12

8

31 – 54.80

57
57

1 – 22.25
1 – 46.93

8
8

33 – 32.03
29 – 18.28

56
56

58 – 10.85
56 – 26.86

8
8

25 – 53.05
25 – 6.16

56
57

55 – 44.26
7 – 4.09

8
8

24 – 47.79
39 – 11.74

56
56

59 – 6.55
42 – 1403

8
8

40 – 20.86
14 – 34.23

56

43 – 8.12

8

18 – 50.02
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Internationalt navn
Abies alba
Acer pseudoplatanus
Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Aegopodium podagraria
Agrostis capillaris
Agrostis stolonifera
Alisma plantago-aquatica
Allium vineale
Alnus glutinosa
Ammophila arenaria
Anchusa arvensis
Angelica sylvatica
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Anthyllis vulneraria
Anthyllis vulneraria ssp. danica
Apium inundatum
Argentina anserina
Armeria maritima ssp. elongata
Armeria maritima ssp. maritima
Artemisia vulgaris
Arum alpinum
Athyrium filix-femina
Atriplex littoralis
Atriplex pedunculata
Atriplex portulacoides
Atriplex prostrata
Baldellia ranunculoides
Bellis perennis
Betula pendula

Thy 2011
Lokalitet
(dato)

Dansk navn
Alm. Ædelgran
Ahorn
Alm. Røllike
Nyse-Røllike
Skvalderkål
Alm. Hvene
Kryb-Hvene
Vejbred-Skeblad
Sand-Løg
Rød-El
Sand-Hjælme
Krumhals
Skov-Angelik
Vellugtende Gulaks
Vild Kørvel
Rundbælg
Dansk Rundbælg
Svømmende Sumpskærm
Gåsepotentil
Vej-Engelskgræs
Strand-Engelskgræs
Grå-Bynke
Dansk Ingefær
Fjerbregne
Strand-Mælde
Stilket Kilebæger
Stilkløs Kilebæger
Spyd-Mælde
Søpryd
Tusindfryd
Vorte-Birk

1
12

x
x

2
12

x

3
12

4
12

x

x
x
x

5
13

6
13

8
13

9
13

10
13

11
13

12
13

x

x
x

x
x

x

13
14

14
14

15
14

x
x

x

x
x
x

7
13

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
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Internationalt navn
Betula pubescens
Bidens tripartita
Blechnum spicant
Bolboschoenus maritimus
Briza media
Butomus umbellatus
Cakile maritima ssp. maritima
Calluna vulgaris
Campanula persicifolia
Campanula rotundifolia
Cardamine bulbifera
Carex arenaria
Carex distans
Carex echinata
Carex extensa
Carex flacca
Carex nigra var. nigra
Carex ovalis
Carex panicea
Carex pilulifera
Carex serotina ssp. pulchella
Carlina vulgaris ssp. vulgaris
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Centaurium littorale var. littorale
Centaurium pulchellum
Cerastium fontanum ssp. vulgare
Chenopodium bonus-henricus
Cirsium acaule
Cirsium arvense
Cirsium palustre

Thy 2011
Lokalitet
(dato)

Dansk navn
Dun-Birk
Fliget Brøndsel
Kambregne
Strand-Kogleaks
Hjertegræs
Brudelys
Nordsø-Strandsennep
Hedelyng
Smalbladet Klokke
Liden Klokke
Tandrod
Sand-Star
Fjernakset Star
Stjerne-Star
Udspilet Star
Blågrøn Star
Alm. Star
Hare-Star
Hirse-Star
Pille-Star
Høst-Star
Bakketidsel
Alm- Knopurt
Stor Knopurt
Strand-Tusindgylden
Liden Tusindgylden
Alm. Hønsetarm
Stolthenriks-Gåsefod
Lav Tidsel
Ager-Tidsel
Kær-Tidsel

1
12

2
12

3
12

4
12

5
13

6
13

7
13

x

8
13

9
13

x

x

10
13

11
13

12
13

13
14

14
14

15
14

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
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Lokalitet
(dato)

Internationalt navn
Cirsium vulgare
Cochlearia officinalis ssp. officinalis
Comarum palustre
Convallaria majalis
Corylus avellana
Corynephorus canescens
Crambe maritima
Crataegus laevigata
Crepis capillaris
Crepis pallodosa
Cynosurus cristatus
Cytisus scoparius
Dactylis glomerata
Dactylorhiza maculata ssp. maculata
Dactylorhiza purpurella ssp.
purpurella
Danthonia decumbens

Dansk navn
Horse-Tidsel
Læge-Kokleare
Kragefod
Liljekonval
Hassel
Sandskæg
Strandkål
Alm. Hvidtjørn
Grøn Høgeskæg
Kær-Høgeskæg
Alm. Kamgræs
Gyvel
Alm. Hundegræs
Plettet Gøgeurt
Purpur Gøgeurt

Daucus carota ssp. carota
Deschampsia flexuosa
Deschampsia setaca
Dipsacus fullonum
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Dryopteris affinis
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Elatine hexandra
Eleocharis acicularis
Eleocharis multicaulis

Vild Gulerod
Bølget Bunke
Fin-Bunke
Gærde-Kartebolle
Liden Soldug
Rundbladet Soldug
Guldskæl-Mangeløv
Smalbladet Mangeløv
Bredbladet Mangeløv
Alm. Mangeløv
Sekshannet Bækarve
Nåle-Sumpstrå
Mangestænglet Sumpstrå

Tandbælg

1
12

2
12

3
12

4
12

5
13

6
13

7
13

8
13

9
13

10
13

11
13

12
13

13
14

14
14

15
14

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
o
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
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Internationalt navn
Eleocharis palustris ssp. vulgaris
Elodea canadensis
Elytrigia juncea
Elytrigia repens
Empetrum nigrum
Epilobium angustifolium
Epilobium hirsutum
Epilobium montanum
Epilobium palustre
Epilobium parviflorum
Epipactis helleborine
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Equisetum hyemale
Equisetum palustre
Equisetum pratense
Erica tetralix
Erigeron acer
Eriophorum angustifolium
Eriophorum vaginatum
Eryngium maritimum
Euphrasia dunensis
Euphrasia nemorosa
Euphrasia stricta var. brevipila
Euphrasia stricta var. stricta
Fagus sylvatica
Festuca arundinacea
Festuca ovina
Festuca pratensis
Festuca rubra ssp. rubra
Fragaria viridis

Thy 2011
Lokalitet
(dato)

Dansk navn
Alm. Sumpstrå
Alm. Vandpest
Strand-Kvik
Alm. Kvik
Alm. Revling
Gederams
Lådden Dueurt
Glat Dueurt
Kær-Dueurt
Dunet Dueurt
Skov-Hullæbe
Ager-Padderok
Dynd-Padderok
Skavgræs
Kær-Padderok
Lund-Padderok
Klokkelyng
Bitter Bakkestjerne
Smalbladet Kæruld
Tue-Kæruld
Strand-Mandstro
Klit-Øjentrøst
Kort Øjentrøst
Kirtel-Øjentrøst
Spids Øjentrøst
Bøg
Strand-Svingel
Fåre-Svingel
Eng-Svingel
Rød Svingel
Bakke-Jordbær

1
12

2
12

3
12

4
12

5
13

6
13

7
13

8
13

9
13

10
13

x

11
13

12
13

x
x

13
14

14
14

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
Side 61

x

x
x

x

15
14

Højsommerekskursion

Internationalt navn
Fraxinus excelsior
Galeopsis bifida
Galium aparine
Galium palustre ssp. palustre
Galium sterneri
Galium uliginosum
Galium verum ssp. verum
Genista anglica
Gentiana pneumonanthe
Gentianella amarella
Gentianella campestris
Gentianella uliginosa
Geranium sanguineum
Geum urbanum
Glaucium flavum
Glaux maritima
Gymnocarpium dryopteris
Hammarbya paludosa
Hepatica nobilis
Hieracium sekt.Vulgata
Hieracium umbellatum
Hierchloë odorata
Hippophaë rhamnoides
Holcus lanatus
Honckenya peploides
Hydrocotyle vulgaris
Hypericum perforatum
Hypochoeris maculata
Hypochoeris radicata
Iris pseudacorus
Isoëtes echinospora

Thy 2011
Lokalitet
(dato)

Dansk navn
Ask
Skov-Hanekro
Burre-Snerre
Kær-Snerre
Liden-Snerre
Sump-Snerre
Gul Snerre
Engelsk Visse
Klokke-Ensian
Smalbægret Ensian
Bredbægret Ensian
Eng-Ensian
Blodrød Storkenæb
Feber-Nellikerod
Strand-Hornskulpe
Sandkryb
Tredelt Egebregne
Hjertelæbe
Blå Anemone
Alm. Høgeurt
Smalbladet Høgeurt
Vellugtende Festgræs
Havtorn
Fløjlsgræs
Strandarve
Vandnavle
Prikbladet Perikon
Plettet Kongepen
Alm. Kongepen
Gul Iris
Gulgrøn Brasenføde

1
12

2
12

3
12

4
12

5
13

6
13

x

7
13

8
13

9
13

10
13

11
13

12
13

13
14

14
14

15
14

x

x

x
x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
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Internationalt navn
Isolepis fluitans
Jasione montana
Juncus acutiflorus
Juncus anceps
Juncus articulatus
Juncus bufonius
Juncus bulbosus
Juncus capitatus
Juncus compressus
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus filiformis
Juncus gerardii
Juncus maritinus
Juncus minutulus
Juncus squarrosus
Juniperus communis
Knautia arvensis
Koeleria glauca
Koeleria pyramidata
Lamiastrum galeobdolon ssp.
galeobdolon
Lapsana communis
Lathyrus japonicus ssp. acutifolius
Lathyrus pratensis
Leontodon autumnalis
Leucanthemum vulgare
Leymus arenarius
Ligusticum scothicum
Linaria vulgaris
Linnaea borealis

Thy 2011
Lokalitet
Dansk navn
(dato)
Flydende Kogleaks
Blåmunke
Spidsblomstret Siv
Sand-Siv
Glanskapslet Siv
Tudse-Siv
Liden Siv
Fin Siv
Fladstrået Siv
Knop-Siv
Lyse-Siv
Tråd-Siv
Harril
Strand-Siv
Småblomstret Siv
Børste-Siv
Ene
Blåhat
Klit-Kambunke
Dansk Kambunke
Alm. Guldnælde
Haremad
Klit-Fladbælg
Gul Fladbælg
Høst-Borst
Hvid Okseøje
Alm. Marehalm
Skotsk Lostilk
Alm. Torskemund
Linnæa

1
12

2
12

3
12

4
12

5
13

6
13

7
13

8
13

x

x
x

x

11
13

x
x

12
13

13
14

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

14
14

x
x
x

x
x

10
13

x

x
x
x
x

9
13

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x
x

x

x
x
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Internationalt navn
Linum catharticum
Lobelia dortmanna
Lolium perenne
Lonicera periclymenum
Lotus corniculatus
Lotus glaber
Lotus pedunculatus
Luzula multiflora ssp. multiflora
Lychnis flos-cuculi
Lycopodiella inundata
Lycopodium annotinum
Lycopodium clavatum
Lycopus europaeus
Lysimachia thyrsiflora
Lysimachia vulgaris
Lythrum portula
Lythrum salicaria
Malva moschata
Matricaria suaveolens
Medicago lupulina
Melampyrum pratense
Melica uniflora
Mentha aquatica
Menyanthes trifoliata
Molinia caerulea
Mycelis muralis
Myosotis laxa ssp. caespitosa
Myrica gale
Myriophyllum alterniflorum
Nardus stricta
Narthecium ossifragum

Thy 2011
Lokalitet
(dato)

Dansk navn
Vild Hør
Tvepibet Lobelie
Alm. Rajgræs
Alm. Gedeblad
Alm. Kællingetand
Smalbladet Kællingetand
Sump-Kællingetand
Mangeblomstret Frytle
Trævlekrone
Liden Ulvefod
Femradet Ulvefod
Alm. Ulvefod
Sværtevæld
Dusk-Fredløs
Alm. Fredløs
Vandportulak
Kattehale
Moskus-Katost
Skive-Kamille
Humle-Sneglebælg
Alm. Kohvede
Enblomstret Flitteraks
Vand-Mynte
Bukkeblad
Blåtop
Skovsalat
Sump-Forglemmigej
Mose-Pors
Hår-Tusindblad
Katteskæg
Benbræk

1
12

2
12

3
12

4
12

x

x

x

5
13

6
13

7
13

8
13

9
13

10
13

x

x

x

x

x

12
13

13
14

14
14

x
x

x

11
13

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

Side 64

15
14

Højsommerekskursion

Internationalt navn
Neottia cordata
Odontites verna ssp. serotina
Oenothera ammophila
Ononis spinosa ssp. maritima
Oreopteris limbosperma
Orthilia secunda
Oxalis acetosella
Parnassia palustris
Pedicularis sylvatica
Persicaria amphibia
Persicaria maculosa
Phegopteris connectilis
Phleum pratense ssp. serotinum
Phragmites australis
Picea abies
Picea glauca
Picea sitchensis
Pilosella officinarum
Pilularia globulifera
Pimpinella saxifraga
Pinus mugo
Plantago lanceolata
Plantago major ssp. major
Plantago maritima ssp. maritima
Plantago media
Plantago uniflora
Poa annua
Poa trivialis
Polypodium vulgare

Thy 2011
Lokalitet
Dansk navn
(dato)
Hjertebladet Fliglæbe
Høst-Rødtop
Klit-Natlys
Mark-Krageklo
Bjergbregne (BjergMangeløv)
Ensidig Vintergrøn
Skovsyre
Leverurt
Mose-Troldurt
Vand-Pileurt
Fersken-Pileurt
Dunbregne, Dunet
Egebregne
Knold-Rottehale
Tagrør
Rød-gran
Hvid-Gran
Sitka-Gran
Håret Høgeurt
Pilledrager
Alm. Pimpinelle
BjergFyr
Lancet-Vejbred
Glat Vejbred
Strand-Vejbred
Dunet Vejbred
Strandbo
Enårig Rapgræs
Alm. Rapgræs
Alm. Engelsød

1
12

2
12

3
12

4
12

5
13

6
13

7
13

8
13

9
13
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13
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13
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x
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x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
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Internationalt navn
Potamogeton alpinus
Potamogeton gramineus
Potamogeton lucens
Potamogeton natans
Potamogeton obtusifolius
Potamogeton perfoliatus
Potamogeton polygonifolius
Potentilla erecta
Primula
Primula veris
Prunella vulgaris
Prunus serotina
Prunus spinosa
Puccinellia maritima
Pyrola minor
Quercus robur
Quercus robur x petraea
Quercus rubra
Radiola linoides
Ranunculus reptans
Ranunculus acris ssp. acris
Ranunculus aquatilis var. aquatilis
Ranunculus baudotii
Ranunculus flammula
Ranunculus hederaceus
Ranunculus repens
Ranunculus sceleratus
Rhinanthus minor
Rhynchospora fusca
Rorippa palustris
Rosa pimpinellifolia

Thy 2011
Lokalitet
(dato)

Dansk navn
Rust-Vandaks
Græsbladet Vandaks
Glinsende Vandaks
Svømmende Vandaks
Butbladet Vandaks
Hjertebladet Vandaks
Aflangbladet Vandaks
Tormentil
Kodriver
Hulkravet Kodriver
Alm. Brunelle
Glansbladet Hæg
Slåen
Strand-Annelgræs
Liden Vintergrøn
Stilk-Eg
Stilk-Eg x Vinter-Eg
Rød-Eg
Tusindfrø
Krybende Ranunkel
Bidende Ranunkel
Alm. Vand-Ranunkel
Strand-Vand-Ranunkel
Kær-Ranunkel
Vedbend-Vand-Ranunkel
Lav Ranunkel
Tigger-Ranunkel
Liden Skjaller
Brun Næbfrø
Kær-Guldkarse
Klit-Rose

1
12

2
12

3
12

4
12

5
13

6
13

7
13

8
13

9
13
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13
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13
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14

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
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Internationalt navn
Rosa rugosa
Rosa sherardii
Rosa villosa ssp. mollis
Rubus caesius
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Rumex crispus
Rumex thyrsiflorus
Sagina nodosa ssp. borealis
Sagina procumbens
Saginea apetala
Salicornia suropaea
Salix aurita
Salix caprea
Salix cinerea
Salix repens var. argentea
Salix repens var. repens
Sambucus nigra
Scabiosa columbaria
Schoenoplectus tabernaemontani
Schoenus nigricans
Scutellaria galericulata
Sedum acre
Senecio jacobaea
Senecio sylvaticus
Senecio vernalis
Senecio viscosus
Senecio vulgaris var. denticulatus
Silene latifolia ssp. alba
Silene uniflora
Sisymbrium officinale var. leiocarpum

Thy 2011
Lokalitet
(dato)

Dansk navn
Rynket Rose
Kortstilket Filt-Rose
Blød Filt-Rose
Korbær
Hindbær
Alm. Syre
Kruset Skræppe
Dusk-Syre
Nordlig Knude-Firling
Alm. Firling
Mark-Firling
Alm. Salturt (Kveller)
Øret Pil
Selje-Pil
Gråpil
Gråris
Krybende Pil
Almindelig Hyld
Due-Skabiose
Blågrøn Kogleaks
Sort Skæne
Alm. Skjolddrager
Bidende Stenurt
Eng-Brandbæger
Skov-Brandbæger
Vår-Brandbæger
Klæbrig Brandbæger
Alm. Brandbæger
Aften-Pragtstjerne
Strand-Limurt
Rank Vejsennep

1
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12

x

x

3
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4
12

x

5
13

6
13

7
13
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13

x

x
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x
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x
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Internationalt navn
Solanum dulcamara var. dulcamara
Solidago virgaurea
Sonchus arvensis var. arvensis
Sonchus arvensis var. maritimus
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Sorbus aucuparia
Sorbus intermedia
Spergula arvensis
Spergularia media
Spergularia salina
Stachys palustris
Suaeda maritima
Succisa pratensis
Symphoricarpos albus
Tanacetum vulgare
Taraxacum sp.
Tephroseris intergrifolia
Thalictrum minus ssp. arenarium
Thymus serpyllum
Tragopogon pratensis ssp. pratensis
Trichophorum cespitosum ssp.
germanicum
Trifolium arvense
Trifolium aureum
Trifolium campestre
Trifolium fragiferum
Trifolium medium
Trifolium pratense var. pratense
Trifolium pratense var. maritima
Trifolium repens

Thy 2011
Lokalitet
Dansk navn
(dato)
Bittersød Natskygge
Alm. Gyldenris
Ager-Svinemælk
Strand-Svinemælk
Ru Svinemælk
Alm. Svinemælk
Alm. Røn
Selje-Røn
Spergel
Vingefrøer Hindeknæ
Kødet Hindeknæ
Kær-Galtetand
Strandgåsefod
Djævelsbid
Alm. Snebær
Rejnfan
Mælkebøtte
Bakke-Fnokurt
Sand-Frøstjerne
Smalbladet Timian
Eng-Gedeskæg
Vestlig Tuekogleaks
Hare-Kløver
Humle-Kløver
Gul Kløver
Jordbær-Kløver
Bugtet Kløver
Rød-Kløver
Rød-Kløver (meget håret)
Hvid-Kløver
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x
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x
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Internationalt navn
Triglochin maritima
Triglochin palustris
Tripleurospermum maritimum
Tripolium vulgare
Tussilago farfara
Typha latifolia
Ulex europaeus
Ulmus glabra
Urtica dioica
Utricularia intermedia
Vaccinium oxycocos
Vaccinium uliginosum
Valeriana sambucifolia s.l
Veronica officinalis
Veronica serpyllifolia
Vicia cracca
Viola tricolor ssp. curtisii

Thy 2011
Lokalitet
(dato)

Dansk navn
Strand-Trehage
Kær-Trehage
Alm. Strand-Kamille
Strand-Asters
Følfod
Bredbladet Dunhammer
Tornblad
Skov-Elm
Stor-Nælde
Storlæbet Blærerod
Tranebær
Mose-Bølle
Hyldebladet Baldrian s.l
Læge-Ærenpris
Glat Ærenpris
Muse-Vikke
Klit-Stedmoderblomst
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