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OPLEV DE LYSBUGEDE KNORTEGÆS FRA AGERØS NYRENOVEREDE FUGLESKJUL – INDVIELSE
Kom og hør om Agerøs natur og fugleliv samt om Fugleværnsfondens arbejde, når frivillige fra fondens
arbejdsgruppe samt biolog og naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen informerer i det nyrenoverede fugleskjul,
som indvies af Morsøs borgmester Hans Ejner Bertelsen tirsdag d. 15. maj 2018 kl 17 - 18. Alle er
velkomne.
Sommeren er kommet efter et koldt forår, og de varmere temperaturer er et vink til de særprægede
arktiske gæster, som har tilbragt vinteren i Fugleværnsfondens naturreservat Agerø, en af Danmarks
vigtigste rastelokaliteter for den lysbugede knortegås.
Inden de drager højt mod nord, er der i maj mulighed for at nyde synet af den smukke gås, som ikke er
meget større end en gravand.
Knortegåsen er en letvægter blandt gæssene, men en sværvægter i ornitologisk forstand. Den bliver kaldt
Danmarks vigtigste fugl, når det handler om forvaltning og beskyttelse, og bestanden er afhængig af den
føderigdom og fred, som Fugleværnsfondens naturreservat Agerø byder på. Det er her de tanker op til
trækket og bliver fedet op til den senere æglægning i det arktiske Svalbard nord for Norge. En lang rejse på
over 3000 kilometer, og en del flyver faktisk videre til Nordøstgrønland, hvor de ankommer til en
vinterfrossen og snedækket tundra.
Af den lille ynglebestand på 6-7000 fra Svalbard og Nordgrønland opholder hele bestanden sig i Danmark
om vinteren, og Fugleværnsfondens naturreservat Agerø er et vigtigt hot-spot for denne truede underart.
De tidligere rastepladser i Mariager og Nissum Fjord har i den seneste årrække mistet betydningen, da der
ikke længere er føde nok, hverken på fladvandet eller på engene, hvor mange er dyrket op eller groet til.
Endnu en god grund til at værne om naturen på Agerø, som udover lysbuget knortegæs også byder på
mange andre gode fugleoplevelser.
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FAKTA om Agerø naturreservat
Størrelse: 27 hektar/1,25 km2 når det lavvandede område mellem holmene medregnes
Generel information: I 1982 købte Fugleværnsfonden reservatet på Agerø, som omfatter en
strandengsparcel på selve Agerø samt de lave Stenklipperne og Holmene udfor.
Naturtyper: Strandeng, der om sommeren afgræsses af kreaturer.
Faciliteter for besøgende: 700 meter sti (markvej) til observationsskjul og picnicbord.
Guidede ture: Fugleværnsfondens naturvejleder samt den frivillige arbejdsgruppe afholder løbende ture i
naturreservatet.
Sådan kommer du dertil: Agerøvej 32, 7960 Karby. På rute 545 mellem Nykøbing Mors og Karby/Nees Sund
drejer du fra i V. Hvidbjerg. Herfra er skiltet til Agerø.
Bedste årstid for besøg: Forår frem til først i juni og igen fra først i august, hvor hjejler og andre vadefugle
er på returtræk. De bedste muligheder for gode fugleoplevelser fås ofte om morgenen eller hen under
aftenen.

