
 

 

Storsafari Jylland Rundt 

 

5 dage kr. 7.995,-  

Rejserute: Århus – Lillebælt – Ribemarsken – Esbjerg – Fanø – Oksbøl Krondyrsreservat – 

Ringkøbing – Ulfborg/Stråsø Plantage – Klosterhede Plantage – Thisted – Nationalpark Thy – 

Vejlerne – Lille Vildmose – Rold Skov – Nationalpark Mols Bjerge – Århus 

En fem dage lang og indholdsrig rundrejse i Jylland, der foregår i det tidlige efterår, 

hvor flere af oplevelserne er på sit højeste. Vi besøger nogle af Danmarks mest dyre-

rige naturområder og kommer godt omkring i ”hovedlandet”, når vi transporteres i 

vores komfortable bus. Vi oplever f.eks. tre af DK´s nationalparker; Vadehavet, Thy 

og Mols Bjerge. På ruten er der indlagt en række spændende traveture i vores søgen 

efter nogle af de ganske særlige dyr, som vi er på ”jagt” efter, ligesom vi også skal ud 

at sejle. Der bliver gode muligheder for at se mange af landets største og mest iko-

niske dyr, bl.a. de nyudnævnte ”Big Five”. Ruten er lagt, så vi undgår lange stræknin-

ger med ren transporttid, men dagligt har flere spændende punkter på programmet. 

Vi overnatter nær naturlokaliteterne, så vi udnytter dagenes lyse timer i felten. Der 

venter et væld af store oplevelser, når vi sammen med rejseleder og nogle af landets 

dygtigste naturformidlere drager ud til de talrige smukke og meget forskelligartede 

naturområder i vores søgen efter nogle af landets mest spektakulære dyr. 

 



 

 

Gennemgående rejseleder: Biolog Jesper Horsted 

følgende naturguider også en del af rundrejsen: 

• Naturformidler og zoolog, Søren Hechmann Andersen 

• Naturvejleder og direktør for Vadehavscentret, Klaus Melbye  

• Naturformidler på Fanø, Klaus Louring 

• Foredragsholder og ulveekspert, Thomas Boesdal  

• Biolog og naturformidler i Lille Vildmose, Jakob Konnerup 

• Naturstyrelsens lokalguide i Klosterhede Plantage og Nationalpark Thy  

• Naturstyrelsens lokalguide i Mols Bjerge (Naturhistorisk Museum) 

Vores rundtur i Jylland har udgangspunkt fra Århus og oplevelserne starter med en hvalsafari på Lillebælt, 

hvor vi på en dejlig sejltur skal ud at søge efter nogle af bæltets mange marsvin. Herfra går turen til 

Ribemarsken, hvor vi især har fokus på at opleve det naturfænomen som kaldes ”sort sol”. Dette opstår når 

titusindvis af stære danner store og organiske formationer i luften over marskens rørsumpe, hvor de raster 

om natten. Vi skal også nyde mange af områdets andre spændende fugle, der bl.a. består af store flokke af 

gæs og vadefugle. 

Inden vi forlader naturen i og omkring Nationalpark Vadehavet sejler vi en tur til Fanø. Her skal vi ud at gå 

en tur på vaderne ved lavvande, hvilket giver os mulighed for at komme relativt tæt på de sandbanker, hvor 

et stort antal spættede sæler og enkelte gråsæler typisk hviler sig indtil højvande igen oversvømmer dem. 

Sidste punkt på programmet i det sydvestlige Jylland er Oksbøl Krondyrsreservat. Her skal vi forsøge at finde 

nogle af de mange kronhjorte. Netop på denne årstid er de i brunst, som ikke alene gør det nemt at høre 

dem, men normalt også nemmere at se dem. Fra Oksbøl går det mod plantagerne og hederne i Vestjylland. 

Omkring Ulfborg besøger vi de smukke naturlokaliteter, hvor de fleste ulve holder til. Vi skal ikke forvente at 

se dem, idet de ikke alene er fåtallige men også ret sky. Vi skal til gengæld høre den spændende historie om 

deres tilbagevenden til den danske natur samt ud og se om vi kan finde spor efter dem. I den nærliggende 

Klosterhede Plantage skal vi ud på en god gåtur langs åer og søer. Her er det en gnaver der er i fokus, men 

en anseelig en af slagsen, nemlig bæveren, der er blevet genudsat i området og nu stortrives. 

Nordenfjords besøges Nationalpark Thy og Vejlerne. Langs den smukke og barske vestkyst i Thy nyder vi de 

vidtstrakte klitheders åbne vidder og klitplantagerne, når vi gør flere stop samt går en god tur til en lokalitet 

med fin udsigt over området. Vi skal især prøve at finde de store og graciøse traner, der de senere år er 

begyndt at yngle i området, men der er også gode muligheder for at se andre spændende dyr som f.eks. 

kronhjorte. På vores ophold i Vejlerne er det især de mange spændende fugle der er i fokus, bl.a. smukke og 

relativt sjældne arter som skestorken og sølvhejren. 

Tilbage på sydsiden af Limfjorden går turen til naturskønne og dyrerige Lille Vildmose. På to ture i områdets 

meget varierede naturtyper har vi mulighed for at se flere af Danmarks mest imponerende fugle, idet her 

bl.a. findes de to største rovfugle, kongeørn og havørn. Blandt pattedyrene lever også nogle af de absolutte 

kæmper i Lille Vildmose, idet vildsvin, kronhjort, elg og europæisk bison er en vigtig del af områdets 

naturpleje. Vores safari i Jylland rundes af i Nationalpark Mols Bjerge, hvor der netop er fokus på naturpleje 

ved hjælp af store planteædere. Her skal vi på en gåtur i ”bjergene” høre om, hvordan f.eks. vildheste 

(exmoor-ponyer) bidrager til at øge biodiversiteten. 
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Dag 1: Afrejse fra Århus. Via Middelfart/Lillebælt og Ribemarsken til Esbjerg 
Der er afgang fra Århus, hvorfra turen først går mod syd til Middelfart. Dette er udgangspunktet for vores 

første naturaktivitet, nemlig en hvalsafari på Lillebælt. Vi skal ud at sejle et par timer med et særligt 

velegnet skib i vores forsøg på at spotte marsvin, der er Danmarks mest talrige hval og netop i Lillebælt har 

en fin bestand. Med os ombord har vi en rutineret skipper samt en erfaren formidler, der kan hjælpe os 

med at finde den bedste lokalitet netop på dagen, hvilket bl.a. afhænge af vejr- og vindforhold. Undervejs 

på turen vil der blive fortalt om marsvinet, der er en lille tandhval i familie med delfinerne, og som er en af 

verdens mindste hvaler. 

Når vi forhåbentligt har set marsvin spiser vi en frokost på Cafe Razz, der ligger i vandkanten ved Middelfart 

Gammel Havn. Herfra kører vi mod sydvest på tværs af Jylland til vi når Ribemarsken, hvor vi mødes med 

vores lokale guide, Klaus Melbye, der vil guide os rundt med bussen samt til fods flere steder. Inden vi 

kommer så langt regner vi dog med at have tjekket ind på vores hotel i Esbjerg.  

Klaus er blandt landets ypperste eksperter til at finde fænomenet ”sort sol”, når titusinder af stære flyver 

rundt og danner store og spektakulære formationer. De mange stæres ”dans” får dem til at se ud som en 

samlet og meget dynamisk organisme, hvilket især tager form og fart, hvis vi er heldige at se f.eks. en 

vandrefalk, der er på jagt i stæreflokkene. Netop i marsken omkring Ribe ses nogle af landets største 

stæreflokke, og Klaus har sine antenner ude i forhold til den bedste lokalitet for sort sol netop på dagen. 

Det er især over de store tagrørszoner, som stærene typisk ”danser” over, da det netop er i disse de raster 

for natten. Undervejs på ruten vil vi selvfølgelig holde øje med alt spændende der ses og rører sig Dette 

kunne bl.a. være to andre fænomener kaldet ”grå sol” og ”hvid sol”, der dannes af hhv.  store flokke af gæs 

og tusindvis af vadefugle, når de flyver i formation, og Klaus vil selvfølgelig også øse af sin generelle store 

viden om naturen og kulturen i marsken. 

I skumringen tager vi afsked med Klaus samt nogle store oplevelser i Ribemarsken, som vi håber også har 

omfattet fænomenet sort sol, og kører til Esbjerg for aftensmad og overnatning. 

 

 



 

 

Kørsel: Århus til Middelfart 1 time og 20 min., Middelfart til Tønder 1 time og 40 min.  

og Tønder til Esbjerg 1 time og 15 min. 

Overnatning: Scandic Hotel Esbjerg inkl. aftensmad og morgenmad.  

Dag 2: Fanø og Oksbøl Krondyrsreservat og til Ringkøbing 
Når vi har nydt morgenmaden kører vi den korte tur til Esbjerg Havn og tager færgen til Fanø. Allerede ved 

indsejlingen til Nordby Færgehavn har vi en chance for at se nogle af de spættede sæler, der ofte holder til 

omkring havnebassinet. Herfra har vi en kort køretur, før vi skal vi ud at gå en god tur på sydspidsen af øen 

nær Sønderho. Med på turen har vi en lokal guide, der vil fortælle om Vadehavets unikke natur og ikke 

mindst om sælerne. Gåturen er timet til at nå helt ud på vaden ved lavvande, så vi kommer relativt tæt på 

de blottede sandbanker ved Galgerev, hvor sælerne normalt opholder sig på dette tidspunkt af tidevandets 

cyklus. Ofte ses 150-200 sæler på bankerne, hvoraf de fleste er spættede sæler, men vi kan også være 

heldige at se enkelte eksemplarer af den noget større gråsæl. På vej tilbage mod færgen og fastlandet gør vi 

et stop i den lille hyggelige by Sønderho, hvor vi forventer at spise vores picnic frokost og måske også har 

tid til at købe en kop kaffe e.l. 

 

Tilbage i Esbjerg går turen til Oksbøl og Krondyrsreservatet nær Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk. 

Fremme ved reservat vil turens rejseleder, Jesper Horsted, sammen med jer forsøge at finde nogle af de  

godt over 1.000 kronhjorte, der holder til i området. Jesper vil fortælle om de majestætiske dyr, når vi har 

gået en ganske kort tur og taget opstilling på et højt punkt på lyngheden. Herfra har vi et godt udsyn over 

store åbne hedearealer nær vestkysten, hvor kronhjortene ofte holder til. Hele området er et ideelt 

levested for de store dyr, da det består af en mosaik af hede, fugtige enge, småsøer og skov, hvor dyrene 

kan søge føde og vand på de åbne arealer og skjule sig i den mere tætte vegetation. Hvis vi ikke er heldige 

at finde hjortene på det første sted kører vi selvfølgelig til andre nærliggende lokaliteter og forsøger os der. 

Efter et par spændende timer på kronhjortenes levested kører vi sidst på eftermiddagen til Ringkøbing for 

aftensmad og overnatning. 

Kørsel: Esbjerg til Sønderho/Fanø 1 time, Sønderho til Oksbøl 1 time og 20 min. og Oksbøl til Ringkøbing 

1 time. 

Overnatning: Hotel Fjordgården inkl. aftensmad og morgenmad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 3: Plantagerne omkring Ulfborg, Klosterhede Plantage og til Thy 
Efter at have spist et solidt morgenmåltid kører vi til Ulfborg, der må betegnes som Danmarks ”ulve-

hovedstad”. Vi kører ind i Stråsø Plantage, hvor vores første stop er ved en af Naturstyrelsens bygninger i 

plantagen. Her vil Thomas Boesdal, der er ulveekspert og professionel foredragsholder, fortælle om ulvenes 

nylige indvandring i landet og deres nuværende status. Netop her i dette område er de med jævne mellem-

rum blevet observeret og har ynglet, siden den første danske ulv i ca. 200 år med sikkerhed blev set i 2012. 

Efter foredraget kører vi ud i området, hvor vi på et par korte gåture til gode lokaliteter med overblik over 

åbne naturområder vil forsøge, om vi kan være heldige at finde ulvespor eller –efterladenskaber. Vi skal 

dog bestemt ikke forvente at se dyrene, da de er meget fåtallige og sky. På ruten vil vi selvfølgelig også hol-

de øje med andre spændende dyr som lever i området, der f.eks. har en stor og sund bestand af kronhjorte. 

Sidst på formiddagen kører vi til Klosterhede Plantage, hvor vi nyder de medbragte madpakker på en natur-

skøn lokalitet. Herefter skal vi på ”jagt” efter områdets vel nok mest kendte dyr - bæveren. I mere end 2000 

år har den været udryddet i Danmark, men i 1999 blev der udsat 18 bævere i området. Disse har trivedes i 

en sådan grad, at der nu lever næsten 200 individer i Klosterhedens søer og vandløb. Vi skal på en god gåtur 

fra Møllesøen og langs Flynder Å et par kilometer nedstrøms i vores søgen efter den gigantiske gnaver. Med 

os på turen har vi en lokal guide, der har et godt kendskab til området og bævernes foretrukne levesteder.  

Bæveren er mest aktive i skumringen omkring solopgang og –nedgang, men vi håber at få øje på dem, eller 

at kunne finde bæverfældede træer samt deres hytter og dæmninger. Med en god portion held er det også 

muligt at få et glimt af en fiskeørn eller en række sky dyr som f.eks. oddere, isfugle og vandstære, der trives 

i området, som også har en stor bestand af kronhjorte. 

Ud på eftermiddagen sætter vi kursen nordenfjords og til Thy. Fremme i Thisted tjekker vi ind på vores dej-

lige hotel og nyder et fælles aftensmåltid. 

Kørsel: Ringkøbing-Ulfborg 30 min, Ulfborg-Klosterhede 30 min. og Klosterhede til Thisted 1 time/20 min. 

Overnatning: Hotel Limfjorden inkl. aftensmad og morgenmad.  

Dag 4: Nationalpark Thy, Vejlerne og Lille Vildmose. Til Rold Skov 
Vi spiser tidlig morgenmad, da vi har en lang og endnu en oplevelsesrig dag foran os med start i klithederne 

og klitplantagerne i Nationalpark Thy. Her vil en lokalkendt guide støde til og hjælpe os med at finde det vi 

søger, og selvfølgelig fortælle om det.  

Øverst på dagsordenen står tranerne, som efter at have været forsvundet fra Danmark i ca. 100 år vendte 

fåtalligt tilbage i 1952. Gennem de sidste 40 år er de gået fra ganske få ynglepar til omkring 500 i Danmark.  

 



 

 

 

 

Netop her i nationalparken nær nogle af de mange små og lavvandede søer, der ligger spredt på de åbne 

vidder, findes landets største bestand, og det var også her i området de få par fandtes indtil 1980´erne.  

Denne statelige fugl regnes som Europas højeste, idet den måler op mod imponerende 1,2 meter fra isse til 

fod. Vi går en tur ud til et af de bedste steder at observere traner, der ligeledes er en god lokalitet at se 

kronhjorte i brunst. Med jævne mellemrum kan der også observeres havørn i området når de jager 

vandfugle og fisk eller søger efter ådsler. 

Fra Nationalpark Thy sætter vi kursen mod de nærliggende vådområder i Vejlerne ud mod Limfjorden, der 

er Nordeuropas største fuglereservat og et sandt fugleparadis. Vi stopper et par steder med godt overblik 

over de fugtige enge, de gigantiske rørskovene og de åbne brakvandsflader, bl.a. ved det fine Naturcenter, 

hvor der findes masser af god formidling om Vejlernes historie, natur og rige fugleliv. Mere end 300 arter af 

fugle er blevet registreret i reservatet, hvoraf næsten halvdelen har ynglet. Det er svært at fremhæve 

enkelte fuglearter blandt dette store udbud, men vi håber bl.a. at kunne se et par af stedets specialiteter 

som f.eks. skestork, sølvhejre og klyde. Der skal lidt mere held til at se store rovfugle som f.eks. fiskeørn og 

havørn og det samme gælder for odderen, der ellers regnes for at have landets største bestand netop her. 

Vi spiser picnic frokost i Vejlerne inden vi kører mod øst og krydser Limfjorden på vores vej til Lille Vild-

mose. Fremme i det vidunderlige naturområde nær Kattegats kyst skal vi besøge et af reservatets spæn-

dende områder, når vi skal på en guidet bustur i Tofte Skov. Egentlig er der ikke adgang til dette område i 

september, men vi har fået speciel tilladelse til at køre gennem skoven samt til at stoppe og besøge det 

imponerende fugletårn kaldet Toftebakketårnet. Herfra er der en fantastisk udsigt over de åbne arealer i  

Tofte Mose med et rigt fugleliv, mens vi på vores vej gennem skoven kan være heldig at se  

kronhjorte og nu også europæiske bisoner, der i 2020 blev sat ud for at være med til at pleje naturen, og i 

øvrigt hører til blandt Danmarks ”Big Five”, som Naturstyrelsen for nylig har udpeget. 

Sidst på dagen forlader vi Lille Vildmose, som vi dog tager tilbage til i morgen. Vi kører til vores hotel for 

turens sidste aftensmåltid og overnatning.  

Kørsel: Thisted til Nationalpark Thy 30 min., Nationalpark Thy til Vejlerne 1 time, Vejlerne til Lille 

Vildmose 1 time 25 min og Lille Vildmose til Rold Skov 30 minutter 

Overnatning: Rold Store Kro inkl. aftensmad og morgenmad 

Dag 5: Lille Vildmose, Nationalpark Mols Bjerge og retur til Århus 
Turens sidste morgenmåltid nydes, hvorefter vi kører tilbage til Lille Vildmose. Her skal vi på endnu en 

guidet tur i bus og med flere indlagte stop og korte gåture. I dag foregår turen i det såkaldte mellemom-

råde, hvor der bl.a. lever elge og kronhjorte. Der er også gode muligheder for at se nogle af områdets 

mange spektakulære fugle blandt det yderst rige fugleliv. F.eks. findes her traner og havørne, mens 

kongeørnen yngler i området som foreløbig det eneste sted i landet. Turen slutter i Lille Vildmosecentret, 

hvor der bliver tid til at se det nye og flotte formidlingscenter samt muligvis nogle af de vildsvin, som holder 

til i dette område. Vi spiser desuden frokost på centret før turen går mod syd og rejsens sidste naturdesti-

nation, Nationalpark Mols Bjerge. 

 

 



 

 

 

 

Vel fremme i den smukke natur i Mols Bjerge skal vi på en sidste vandretur i det kuperede terræn. 

Undervejs på den guidede tur vil der være fokus på ”rewilding”, altså hvilke tiltag der gøres for at genopret-

te naturen. Denne proces indebærer udsætning af en række store planteædende dyr, der bl.a. sørger for at 

hele området ikke springer i buskads og skov, men bevarer mange åbne områder til fordel for biodiversite-

ten. Blandt de dyr der anvendes til dette formål er exmoor-ponyer, der af statur og levevis minder meget 

om de vildheste, som levede i Danmark for tusinder af år siden. Med disse ”vildheste” har vi i løbet af 

turens fem dage dermed haft mulighed for at se Danmarks svar på Afrikas berømte Big Five, nemlig spættet 

sæl, kronhjort, havørn, europæisk bison og vildheste. Allersidst på eftermiddagen er der afgang fra Mols 

Bjerge og vi kører den korte tur tilbage til Århus. Her slutter rejsen efter fem meget oplevelsesrige dage, 

hvor vi har besøgt alle verdenshjørner af Jylland og nogle af de allerstørste naturattraktioner Danmark kan 

byde på. 

Kørsel: Rold Skov til Lille Vildmose 30 min., Lille Vildmose til Mols Bjerge 1 time 20 min. og Mols Bjerge til 

Århus 45 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priser & Fakta  

 

 

Afrejse: 20/9- 2021   

Pris per person i delt dobbeltværelse  kr. 7.995,- 

Enkeltværelsestillæg                              +kr. 1.200,- 

 

Bemærk: 

Der tages forbehold for ændring af køretider, 

indkvarteringssteder samt vejrlig forhold.  

Rejsen gennemføres ved minimum 20 deltagere 

og max. 36 deltagere. Bussen er med god plads. 

Inkluderet:  

• Busrejse som beskrevet i 4* luksusbus 

• Erfaren, dansktalende buschauffør 

• Jesper Horsted som rejseleder 

• Overnatning på hoteller med halvpension 

• Frokost dag 1 

• Madpakker dag 2, 3, 4 og 5 

• Naturoplevelser og aktiviteter jf. program 

• Hvalsafari i Lillebælt 

• Sejltur til Fanø 

• Lokalkendte naturguider og -formidlere 

• Entrebillet til Ree Park Safari 

• Rejsegarantifonden 

 

 

Ikke inkluderet: 

• Morgenmad dag 1 

• Middag dag 5 

• Drikkevarer  

• Forsikringer 



 

 

 

Praktisk information om turen 

Medbring godt fodtøj til længere travetur, even- tuelt gummistøvler samt vind- som vandtæt tøj. Undervejs 

skal vi besøge flere vindeksponerede lokaliteter. Medbring desuden gerne en kikkert.  

Husk medbring PAS, da vi muligvis skal til Tyskland under vores besøg i Tøndermarsken. 

Afrejse kl. 07.00 fra Århus v/Musikhuset,  

bus P i Valdemarsgade. 

(mødetid 15 min. før afgang) 

Rejseleder og formidlere på Storsafari i Jylland 

Rejseleder og biolog, Jesper Horsted er rejseleder på hele turen og fortæller om havørnen: 

Jesper Horsted er uddannet biolog. Han har tidligere været direktør i Danmarks Akvarium og efterfølgende 

på Den Blå Planet, som han var idémanden bag. Han har en meget bred viden om dyr, og bestemt ikke kun 

dem der kan svømme, men i høj grad også om dem der kan krybe, gå og flyve. Denne viden, der også 

omfatter et indgående kendskab til naturen og miljøet generelt gælder ikke mindst for mange af klodens 

eksotiske egne på oversøiske destinationer. Formidling af viden har således været et naturligt element 

gennem hele Jespers arbejdsliv og ligger dybt i hans DNA.  

Naturformidler og zoolog; Søren Hechmann Andersen fortæller om marsvinet: 

Søren er zoolog fra Københavns Universitet i 1961 med speciale i havpattedyr. I 1962 blev han tilknyttet en 

international forskergruppe i Strib, og sammen opbyggede de verdens første laboratorium til studiet af 

marsvin, hvis biologi var næsten ukendt. Søren blev således pioneren indenfor marsvineforskningen.  

Søren er også medstifter af den europæiske forening til studiet af havpattedyr, EAAM. 

Naturvejleder og direktør for Vadehavscentret Klaus Melbye fortæller om Ribemarsken og fænomenet 

Sort Sol: 

Naturvejleder og direktør for Vadehavscentret Klaus Melbye er uddannet agronom på Landbohøjskolen i 

København, hvor han under studiet startede som formidler i Københavns Zoo. 

I de sidste 29 år har han formidlet Verdensarven Vadehavet for tusinder af mennesker. I dag er han direktør 

og naturvejleder for det prisvindende Vadehavscenter, som genåbnede efter 2,5 års om- og udbygning i 

2017.  

Naturformidler Klaus Louring tager os med på sælsafari på Fanø: 

Klaus er uddannet Skov- & Landskabsingeniør med efteruddannelse i naturformidling. Klaus har boet på 

Fanø i ca. 18 år og har et indgående kendskab til øens natur og kultur, samt en stor affektion for vadehavets 

foranderlige landskab – her er der virkelig plads til at strække øjnene! 

Hans formidling tager udgangspunkt i den natur, der ligger til grund for Vadehavets udpegning som 

verdensnaturarv.  

 

 



 

 

 

 

Foredragsholder og ulveekspert, Thomas Boesdal fortæller om ulve i Danmark: 

Thomas er jæger, naturelsker, familiefar og ikke mindst en professionel foredragsholder, når det drejer sig 

om ulvene i Danmark. Hans er kendt fra TV og aviser, og har fuldt ulvene i Danmark siden de med sikkerhed 

dukkede op i 2012.  

Thomas fortæller gerne historien om ulvens indvandring i landet, deres naturlige levevis, status for 

bestanden samt om hvordan men genkender en ulv. Ligesom han også gerne kommer ind på kontroversi-

elle emner som; Hvad skal vi med ulve? og Er der konflikter med mennesker? 

Naturformidler og biolog Jakob Konnerup fortæller og tager os med rundt i Lille Vildmose: 

Jakob har de seneste 13 år været ansat som naturvejleder ved Lille Vildmosecentret og er centrets 

formidlingsleder. Jakob har via sine mange år i mosen lavet formidling med udgangspunkt i bl.a. natursyn, 

rewilding, invasive arter, adgangsforhold og oplevelsesøkonomi.  

 

 


