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Skov-og Naturstyrelsen, Blåvandshuk har afmærket en ca. 9 km rute gennem plantagerne som du i dag må 
køre i egen bil. 
 
Undervejs på ruten er sat nogle skilte med numre på, her kan du læse lidt om det område som er omkring 
stedet. 
 

1. Ulfslo. Her findes flere informationstavler som fortæller om området. Tag turen op på klittoppen mod 
vest ad den handicap venlige sti til punkt 100, herfra er der en fantastisk udsigt over området, til 
bl.a. Ho bugt og Kallesmærsk hede. 

2. Løvtræer. I de sidste 15 år har SNS-Blåvandshuk gjort en stor indsats for at bringe mere løvtræ ind i 
plantagerne, her ses et af disse steder, hvor formålet er at udvide Ulfslo områdets spændende 
skovnatur længere ind i plantagen. Du kommer forbi 2  områder med løvtræ og fra vejen kan ses 
bøg, eg, birk, spidsbladet løn, almindelig røn, hvidtjørn, lærk, ædelgran og i den sydlige ses 
blomstrende bærmispel. Hegnet som er nødvendigt for at bestkytte løvtræerne mod krondyr og 
rådyrs bid er her taget ned for ganske nylig. 
Lidt senere kommer du forbi nogle træer som er fældet til flis, som anvendes i kraftvarmeværker, flis 
fra SNS-Blåvandshuk brændes især i kraftvarmeværket i Herning. 

3. Pors. Her kan du samle udsprungne rakler af pors som der kan trækkes en fin gylden velsmagende  
porsesnaps af, pluk raklerne af eller tag nogle grene med hjem, lad dem trække i Bryndum snaps 
eller i en Vodka ca. 2 uger, hæld det gennem et kaffefilter og snapsen er klar til at blive nydt. 

4. Oksby søerne. Oksby søerne udgør sammen med Bordrup søerne et større vådområde, som i tørre 
somre er udtørret. Søerne ligger på det, der kaldes afblæsningsfladen fra sandflugtens tid, bag ved 
de store klitdannelser blæste sandet ofte væk indtil det blev fugtigt. I området yngler flere andefugle 
og grågæs, samt i enkelte år den ret sjældne vadefugl, Tinksmeden. 
På modsat side af vejen ses en af vore afbrændinger fra marts 2010, mange af vore åbne 
naturarealer plejes bedst ved afbrænding ofte kombineret med afgræsning med kreaturer. 

5. Husbjerg. Ved Husbjerg kan du parkere og gå op på klittoppen og nyde udsigten ud over 
Kallesmærsk hede, har du en kikkert med kan du være heldig at se en rudel krondyr ude på heden. 
På østsiden fører en trappe ned til et velegnet frokoststed med borde og bænke. 

6. Det brændte. I sommeren 1990 brændet området du nu befinder dig i, årsagen var nogle soldaters 
leg med ild, som pludselig tog magten fra dem. Godt 100 ha brændte på et par timer, ilden 
standsede ved kampvognssporet på Kallesmærsk hede. De gule pæle vest for Kolonnevej markerer 
skellet til Forsvarets ejendom. Langs Kolonnevej blev der i 2007 gravet et elkabel ned, som forbinder 
Blåvand og Henne, inden da havde Blåvand kun en enstrenget forsyningsledning, som ved nedbrud 
ville lægge hele Blåvand uden elforsyning. 

7. Bordrup sletten/søerne. Området omkring Bordrupsøerne blev ryddet for selvsåede bjergfyr i 
perioden 2001-05 i forbindelse med det EU-LIFE støttede klithedeprojekt. Naturtypen Klithede er på 
europæisk plan en meget sjælden naturtype, som Danmark har en meget stor del af, derfor var det 
oplagt, at vi fik støtte fra EU-LIFE midlerne til at rydde store dele af den danske klithede. I og ved 
Bordrupsøerne finder vi de samme fugle som ved Oksby søerne. I den nordlige del af området er der 
lavet nogle skrab af den øverste del af jorden, så der er opstået nogle vandområder, som holder 
vandet i lidt længere tid og hvor der ikke er planterester i bunden, dette er lavet til padderne, især 
strandtudserne, som kun findes få steder i Danmark, oftest i forbindelse med klitområder med nogen 
sandflugt og mindre områder med vand indtil lidt hen på sommeren.  

 
 
Fra Bordrup sletten fortsættes turen mod nord til Vejers Havvej. Her slutter turen.  
 
Tak for besøget. 

 
Skov- og Naturstyrelsen, Blåvandshuk 
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Pors 

 

Mose-Pors 

Myrica Gale 

En busk 50-150 cm. høj med små stærktduftende mørkegrønne stive kileformede blade. Der er 
ingen forvekslingsmuligheder når man først har set den. Det er enten han eller hun planter. Han 

planterne er nemme at kende på de små rakler eller Kogler på ca. 1-1,5 cm. som blomstrer i april - 
maj. Snapsen kan laves af enten pollen eller blade. Bladene er det mest almindelige og kan laves fra 
det tidlige forår til hen på sommeren, hver med sin charme. De første blade om foråret er til en fin, 

sart, lysegrøn snaps. Senere hen på sommeren bliver den mere rå og robust på de helt udviklede 
blade. Men den mest smagfulde porsesnaps er dog den der laves på pollen. Snapsen kan drikkes 

straks men vinder meget ved lagring gennem længere tid, gerne flere år. Nogle påstår at den bedste 
snaps er den der bliver lavet af blade samlet ind natten efter Sankt Hans.  
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Tinksmed (Tringa glareola)  

Beskrivelse 
Tinksmeden er en lille klire på størrelse med svalekliren. Som hos svalekliren er vinger og ryg spættede, men med 
lidt lysere grundfarve. I modsætning til svaleklirens sorte vingeundersider har tinksmeden lysere undervinger, men 
arterne adskilles bedst på deres kald, som de ofte benytter flittigt. Tinksmeden har fået sit navn efter sit 
advarselskald, som den udstøder fra et udsigtspunkt i mosen, når man passerer redeområdet. Det består af en 
række skarpe kiv - kiv – kiv, der minder om den lyd, der fremkommer, når smeden tinker, dvs. hamrer på letmetal. 

Levested 
Tinksmeden yngler i Skandinavien, Rusland og i Sibirien, hvor tajgaen udgør dens hovedudbredelsesområde. I 
Danmark, der udgør artens nuværende europæiske sydgrænse, er ynglebestanden efterhånden samlet på nogle 
spredte lokaliteter i det vestlige Jylland. Det drejer sig primært om hedemoser uden høj vegetation og småsøer og 
kær i hedeområder. Den største bestand findes i Hanstedreservatet i Thy. 

I I træktiden ses tinksmeden over hele landet i begrænset antal, hyppigst i Østdanmark, der ligger på ruten fra 
ynglestederne i det nordlige Skandinavien ned over Europa til overvintringspladserne i tropisk Vestafrika. Det er 
primært ungfugle, der raster i Danmark. De ses især enkeltvis eller i mindre flokke i moser og ved søer, hvor de 
gerne optræder ved mudrede bredder eller ved vandhuller. De voksne fugle overflyver landet og raster i stort tal i 
Camargue i Sydfrankrig, hvor de fælder og opbygger fedtreserver inden det fortsatte træk til Afrika. 

Føde 
Tinksmedens føde består af forskellige mindre hvirvelløse dyr såsom land- og ferskvandsinsekter, heraf fortrinsvis 
biller. Dyrene fanges på land eller på lavt vand, ligesom tinksmeden kan fange flyvende insekter under løb eller 
under en kort flyvetur. 



 
 


