
 

Vandretur i fuglenes rige  

 

1-dagsvandretur til kr. 250,-  
Vandrerute: Oplev Værnengene og Tipperne med rejseleder Bent Bernardi Sørensen 

De rejser langt for at slå sig ned i Danmark. De kommer i store flokke og formerer sig. De er flittige 
- fodrer deres afkom og drager så af sted, når ungerne flyver fra reden. 
Fuglereservatet på Værnengene og Tipperne er legendarisk på grund af naturen, roen og 
historierne om områdets udvikling. 

Tag med på en ca. 12 kilometer vandretur gennem den kuperede Bjålum Klit, hvor man kan opleve 
de kødædende planter vibefedt og soldug, kvækkende frøer og en stor variation af fugle. På hele 
vandreturen skal man dog være indstillet på, at klitten, Værnengene og Tipperne ikke er en 
zoologisk Have. Skestorke, fiskehejrer og andre fugle bestemmer selv, om de vil medvirke. Måske 
har de andre planer, når vi er på besøg. Som iagttager skal man være tålmodig og nærmest lydløs 
og usynlig. Men når fuglene samarbejder, får man lov at komme tæt på - og endnu tættere med 
kamera-zoom og teleskoper. På gode dage kommer man tæt på op til 30 fuglearter, men 
fugleoplevelserne skal betragtes som bonusoplevelser på en vandretur, der er garneret med 
fortællinger om biologi, geografi, marsklandskab og landbrug. 

 



 

 

Efter vandreturen på klitheden, går vi til Værnengens unikke og fredede jagthytteområde, inden vi 
ser Naturstyrelsens udstilling i Nordladen, hvor vi får en snack og en flydende forfriskning. Snack 
og forfriskning kan selv medbringes eller købes af guiden.  
Herfra fortsætter vi til fods gennem engene til gærdet på grænsen mellem Værnengene og 
Tipperne. Er vi heldige, er gærdet åbent, så vi kan kom helt ind til Naturstyrelsens hus, det nye 
udsigtstårn og vandrestien.   

Rejseleder er: Bent Bernardi Sørensen 
Bent har årtiers erfaring fra rejsebranchen og som lærer og journalist med formidling af natur og 
kultur. Han har blandt andet været by- og naturguide – i såvel Danmark som i udlandet – blandt 
andet i bjergegne med og uden sne.  
Bent betragter Værnengene og Tipperne som baghave til sin helårsbolig, der ligger kun en 
håndfuld kilometer væk.  
Fotografering af naturreservatets trækfugle er en af Bent´s store interesser – særligt i fuglenes 
yngleperiode.  

Pris & Fakta 
Datoer 2021: 3/4, 10/4, 17/4, 24/4, 1/5, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5 

Pris per person kr. 250,- 

Mødested og mødetidspunkt: 
Start kl. 10.00 – Sydladen, Tippervej 2, 6860 Nørre Nebel (tre kilometer nord for Nymindegab) 
Slut kl. ca. 16.00 – Sydladen  

Der er mulighed for parkering.   

Varighed: Ca. 6 timer 

Distance: 12 kilometer 

Prisen inkluderer: 

• Dansk rejseleder 
• Entrebillet til Ree Park Safari 
• Rejsegarantifonden 

Prisen inkluderer ikke: 

• Frokost/drikkevarer 
• Snack/øl eller vand pris kr. 40,- 
• Transport til/fra start/slut mødested 
• Forsikringer 

 



 

 

Praktiske råd og generel information  
Anbefalet beklædning/medbring: 

• Ordentligt fodtøj, f.eks.: Vandrestøvler eller vandresko 
• Regn- eller skaljakke 
• Madpakke og lidt frugt, f.eks. bananer 
• Drikkedunk 
• Vandrerygsæk  
• Extra sokker 
• Energibar eller chokolade 
• Solbriller, solcreme og solhat 
• Godt humør, glade smil og åbent sind 

Bemærk: Der tages forbehold for ændringer i programmet afhængig af vejret.  

Vandreturen er ikke egnet for gangbesværede eller børn. Vær samtidigt opmærksom på, at vores ture kan 
foregå i kuperet eller bakket terræn. Vandre- og trekkingture er på eget ansvar, men vi passer selvfølgelig 
godt på hinanden.  

Vandreturen gennemføres ved minimum 6 deltagere og maximum 25 deltagere.  

Den inkluderede entrebillet til Ree Park Safari fremsendes (mailes) på turens afrejsedag. 

 


