Vi har gjort hold på rastepladsen ved Centralslusen, hvor Naturrum Vejlerne ligger.
Vi vælger at indtage formiddagskaffen indendørs,
da det blæser en lidt for frisk brise over Vejlerne denne ellers solrige dag.

Naturrum Vejlerne er yderst veludført og falder fantastisk godt ind i naturen og rummer ud over
udstillingslokale også toiletter samt en udsigtsbygning, hvorfra man kan se fuglene flyve i flok
- hvis de er mange nok ...

VEJLERNES HISTORIE

Vejlerne var to lavvandede arme af Limfjorden, der i 1860’erne blev forsøgt tørlagt til landbrug.
Siden 1912 har Vejlerne især været udnyttet til græsning, slåning af hø og tagrør, erhvervsfiskeri
og jagtudlejning.
I 1958 indgik Vejlernes private ejere en aftale om naturens bevaring, og i 1960 blev området Danmarks største naturvidenskabelige reservat. Desuden er Vejlerne omfattet af internationale beskyttelsesaftaler om globale vådområder (Ramsar-konventionen) og om fugle- og habitatområder
i EU (Natura 2000).
Siden 1978 har en statslig feltstation overvåget udviklingen i reservatets fugleliv og vandforhold.
I 1993 erhvervede Aage V. Jensens Fonde Vejlerne. Fondene arbejder for naturens bevarelse og
vilde dyrs beskyttelse.

VEJLERNE I DAG

Naturreservatet Vejlerne omfatter de ca. 6000 ha. Naturvenlig drift sikrer, at 1/3 er åbne, græssede enge, 1/3 er rørskove og 1/3 er åbent vand.
Vejlerne rummer i dag Danmarks største, ynglende bestande af bl.a. grågås (over 1200 par), rørdrum, atlingand, plettet rørvagtel, vandrikse, klyde, sortterne og skægmejse. Reservatet er desuden et af de få steder i landet, hvor man kan se skestork og dværgmåge. Om efteråret er Bygholmengen landets største overnatningsplads for traner.

FÆRDSEL VEDVEJLERNE

Hele året er adgang forbudt i reservatet. Men der er gode muligheder for at opleve Vejlernes
storslåede natur fra de offentlige veje og nærliggende rastepladser. Fiskeri i kanaler og søer er
forbudt. På kortet er vist offentligt tilgængelige fugletårne og skjul.

NATURCENTER

Vejlernes Naturcenter ligger på Bygholm-dæmningen (ved hovedvej A 11) og er åben alle dage
fra solopgang til solnedgang. Fri entré.

