
Korevlerne, Odsherred. 
Af Jette Hallig 

Kystområdet ligger ud til Sejerøbugten i Nordvestsjælland, og der er set og registreret 224 fuglearter her. 

Kørsel derhen foregår ad Kirkeåsvejen, der er vej 21 mod Sjællands Odde, drej ad Ellinge Skovvej og kør ud 

til enden, hvor der er en stor p-plads. Bus 565 går fra Nykøbing Sjælland til Ellinge Lyng, derfra skal man 

spadsere det sidste stykke. Der er broer over til selve revlerne adskillige steder, og herfra er godt udsyn til 

lagunen, rørskov og enge. Et par store sommerhusområder, Højby Lyng og Ellinge Lyng ligger øst for, og der 

gøres i nogle måneder mere end 1000 observationer, så det er et populært område. 

Det afgræsses af Galloway-kvæg, og der sker regelmæssig bekæmpelse af nogle planter, der kan hindre 

dets status som eng, hvilket Odsherred Kommune står for. Det får støtte af EU LIFE-projektet, der er 

beskrevet nærmere på denne site: https://odsherred.dk/nyheder/korevlerne-faar-samlet-graesningsfold 

Korevlerne er en del af et internationalt beskyttet NATURA 2000-område. Tiltagene har siden 2009 

forbedret forholdene for engfugle. Den sjældne landskabstype strandrørsump og kystlagune, som vi 

oplever her, bliver bevaret gennem målrettet pleje. 

De senere år er Sortstrubet Bynkefugl og Gravand, Rørspurv og Tornirisk konstateret ynglende. Her er fin 

mulighed for at observere Havterne, Storspove ses i mindre flokke, Sortklire og Rødben. I forårsperioden 

ankommer Almindelig Ryle, Strandskade, Splitterne og Krikænder, desuden raster en del måger, blandt de 

sjældnere er Dværgmåge. Den smukke, fåtallige Spidsand ses i lavt vand, Engpiber og Rødrygget Tornskade 

på strandengene, og Stor Præstekrave fouragerer her også i strandens småsten.  Blandt rovfuglene er Blå 

Kærhøg, Tårnfalk og Rød Glente set ofte, når de tjekker mindre fugles tilstand under søgning efter føde. 

I efterår og vinter ses Mosehornugle, Snespurv holder til, flere slags Skalleslugere raster i de lave 

vandområder, og Isfugl står på en pæl eller leder efter småfisk. På dage med mere usædvanlige fugle har 

man iagttaget Lille og Stor Korsnæb, Gråsisken og Vandrefalk.  

Uanset årstiden er der altså basis for en givtig og interessant fugletur, hvor arter med meget forskellige 

behov og levevis kan iagttages. Turister kan finde inspiration til besøg i Geopark Odsherred på denne 

website.  Geopark Odsherred | UNESCO | Global Geoparks Network (visitodsherred.dk) 
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