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Praktiske oplysninger

- Flere muligheder langs Vesterhavet og Limfjorden...
Området byder på mange forskellige former for overnatning.
Skal det være ved Vesterhavet, tæt på den friske vind, ved Limfjorden
eller nær Lemvig centrum, med de hyggelige gågader og specialbutik-
ker? Skal det være i luksusværelser, på naturlejrpladser eller måske hos
private?

Ved Vesterhavet 
Langs Vesterhavet ligger sommerhusområder i bl.a. Vrist, Vejlby Klit og
Ferring Strand. Ved vestkysten finder du også Fjaltring vandrehjem, og
der er tre campingpladser nær havet i henholdsvis Thyborøn, Langerhuse
og Bovbjerg/Ferring. Ved havnen i Thyborøn ligger byens sømandshjem,
der i dag fungerer som hotel. 

Ved Limfjorden 
Tæt på Limfjorden, nærmere Lemvig by, ligger sommerhusområdet ved
Gjellerodde, og ved Lemvig Marina finder du feriecentret og en 4-stjer-
net campingplads. Der er hoteller nær Lemvig Golfklub og midt i
Lemvig samt en del værelser, der udlejes af private, placeret i henholds-
vis Lemvig by, Gjellerodde, Ferring, Harboøre og Thyborøn.

Overnatning
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Prøv også at tage med Naturbussen på observationstur og hør om
vadefuglene, der i træktiden opholder sig ved de vestjyske fjorde -
specielt de mange tusinde gæs. Naturbussen er særdeles handicap-
venlig. Kontakt Skov- og Naturstyrelsen Vestjylland på 
tlf. +45 97 810 033.

Naturbussen
Knortegås (Branta bernicla)
er den mindste af de almindeligt forekom-
mende gåsearter i Danmark. Det er en buttet,
mørk gås med sort hals og hoved og hvid
undergump. Ungfugle har om efteråret lyse
bræmmer på vingerne og mangler i øvrigt de
voksne fugles hvide halsplet. Der forekommer
3 racer i Danmark, og heraf er kun de to
almindeligt forekommende: mørkbuget knor-
tegås og lysbuget knortegås (afbilledet).

Brushane (Philomachus pugnax)
er en af de mest spektakulære danske yngle-
fugle: hannen er umiskendelig i yngledragten
med sin prangende fjerkrave og fjertoppe i
forskellige farver og sit gule vortede ansigt.
Hannen er på størrelse med en hjejle – dog
med længere ben. Hunnen er betydeligt min-
dre og har en mere diskret fjerdragt i brunlige
farver, meget lig rødben. I flugten kan brus-
hanens karakteristiske store hvide ovale felter
på halesiderne ses.

Stor Kobbersneppe (Limosa limosa)
er en stor og ret markant vadefugl med lange,
sorte ben og langt lige næb. I yngledragten er
fuglen kobberrød på bryst, hoved og hals. I
vinterdragt og ungfugledragt er bugen over-
vejende hvid og ryggen meleret i grålige
nuancer. I flugten ses i alle dragter karakteri-
stiske sort/hvide tegninger på vinger og hale.

Viben (Vanellus vanellus)
har traditionelt set været opfattet som det
åbne danske landskabs karakterfugl. Med sin
metalgrønne overside, de brede og afrundede
vinger samt den lange fjertop er viben helt
umiskendelig. Vibens specielle, akrobatiske
sangflugt, der markerer territoriet, er også
unik. Det karakteristiske vuii-o-vuiip-vip-vip-
euvii, har givet ophav til artens danske navn.

Skarven (Phalacrocorax carbo)
er en meget karakteristisk fugl, som ses
mange steder langs de danske kyster.
Fjerdragten er helt sort, men i pragtdragten
har den dog hvide ansigtstegninger og en
hvid lårplet. Der forekommer 2 underarter i
Danmark, nemlig mellemskarven, som yngler i
landet, samt storskarven, som er en almindelig
gæst i danske farvande i vinterhalvåret.

Karakteristiske fugle

Harboøre Tange - områdebeskrivelse
Harboøre Tange skiller Limfjorden (Nissum Bredning) fra Vesterhavet og
ligger 15 km nordvest for Lemvig. Tangen - et område på ca. 1.100 ha -
er afgrænset af Nordre Tværdige ved Thyborøn mod nord og Søndre
Tværdige ved Harborøre mod Syd. 

Området er hævet havbund og derfor fladt og lavtliggende. Det er
domineret af 2 store samt flere mindre lavvandede brakvandssøer (lagu-
ner). Ellers er landskabet præget af strandenge samt en del områder til-
groet med tagrør og buske. Strandenge findes især på vestsiderne af de
2 laguner, på Knopper Enge nord for sydlige lagunesø og mellem
Gammel Landevej og havdiget på den nordlige del. Langs østsiden af
lagunerne er der en rørbræmme og et bælte med pilebuske, havtorn
m.m. "Klydesøen", en kunstig anlagt sø med 2 øer, har tiltrukket mange
ynglefugle. 

Man kan holde ind til siden langs Thyborønvejen, hvorfra der er et godt
udsyn over området. Ud for Cheminova går der en grusvej vest tværs
over tangen til havet. Hvor den danner et kryds er der en blind vej 
ca. 1 km mod syd, mens den nordlige vej fører helt til Thyborøn. På
disse grusveje kommer man tættest på engene og panderne, og det rige
fugleliv her. 

Et stykke nord for krydset ligger "Klydesøen" på østsiden af vejen. Her
kan anbefales et stop og en gåtur ind på den gamle jernbanedæmning,
hvorfra søen og de to øer fint kan overskues. På den gamle jernbane-
dæmning er der nu anlagt cykel-/gangsti som fører helt fra Thyborøn til
Harboøre. 

Al færdsel er forbudt på strandengene i fuglenes yngletid fra 15. april til
15. juli!

Nissum Fjord - områdebeskrivelse
Nissum Fjord ligger på Vestkysten mellem Limfjorden og Ringkøbing
Fjord, kun adskilt fra Vesterhavet af en smal tange. Fjordens nordlige
ende hedder Bøvling Fjord, den sydlige ende hedder Felsted Kog.
Fjorden har forbindelse til
Vesterhavet ved Thorsminde. 

Fjorden er lavvandet
med udstrakte rørskove
og store engområder. Hele
Nissum Fjord er vildtreservat og
udpeget som EU-fuglebeskyttelses-
område og Ramsar-område.  Der er
mange muligheder for at parkere og iagttage
fuglelivet. Enkelte steder ved Felsted Kog kan
man stå på de gamle dæmninger, og i samme
område findes et fugletårn.

Lemvig-Thyborøn Turistinformation
Toldbodgade 4, 7620 Lemvig
Tlf. 97 82 00 77 · Fax 97 82 30 77 · turist@visitlemvig.dk

Thyborøn Turistbureau
Havnegade 5 (for enden af Den Røde Hal v/ Lystbådehavnen), 7680 Thyborøn 
Tlf. 97 83 12 88 · turist@visitlemvig.dk

www.visitlemvig.dk

www.skovognatur.dk/Lokalt/Vestjylland/

Turistinformation



Harboøre Tange

Knopsvane ••••
Lysbuget Knortegås ••••
Brushøne ••••
Krikand ••••
Pibeand ••••
Stor Kobbersneppe ••••
Vibe ••••
Rødben ••••
Klyde ••••
Almindelig Ryle ••••
Blishøne ••••
Spidsand ••••
Skeand ••••
Atlingand ••••
Fiskehejre ••••
Grågås ••••

Harboøre Tange

Bramgås ••••
Kortnæbbet Gås ••••
Sangsvane ••••
Pibesvane ••••
Lysbuget Knortegås ••••
Hvinand ••••
Stor Regnspove ••••
Islandsk Ryle ••••
Hjejle ••••
Lille Kobbersneppe ••••
Strandskade ••••
Vibe ••••
Skarv ••••
Toppet Lappedykker ••••
Gråand ••••
Stor Skallesluger ••••

Vinter

Sommer

Efterår Forår

Fuglene Fugleområder ved Lemvig Fuglelivet

I Lemvig Kommune syd for Limfjorden er der rig mulighed for at opleve
det fantastiske fugleliv, man finder langs den jyske vestkyst. Områdets
centrale placering mellem ynglepladserne i det nordlige Skandinavien og
Rusland og vinterkvatererne i Vesteuropa og Afrika gør området til et af
trækfuglenes foretrukne rastepladser. Fuglelivet er specielt intens i det tid-
lige forår og efterår, hvor fugletrækket er på sit højeste. Her kan man
opleve tusindvis af gæs, ænder, svaner og vadefugle på træk. 

De rastende vandfugle er især knyttet til laguner, oversvømmede enge og
lavvandede områder. De arter, der optræder i største tal er krikand og
pibeand samt om efteråret især kortnæbbet gås og bramgås. Desuden
raster flokke af blishøne, knopsvane, sangsvane og pibesvane. Om foråret
er fjordengene rundt om Nissum Fjord vigtige rastepladser for kortnæbbet
gås, en arktisk ynglende gåseart, der under trækket her i landet kun ses i
Vestjylland. Plet Enge samt marker syd for Harboøre er ligeledes vigtige
rastepladser for kortnæbbet gås i forårstiden. Af rastende vadefugle, skal
først og fremmest nævnes hjejle, vibe, strandskade, almindelig ryle, stor
regnspove og dobbeltbekkasin.

De bedste yngleområder findes på fugtige enge og i rørskovene, hvor de
mest karakteristiske arter er knopsvane, gravand, gråand, spidsand og blis-
høne. Engryle, brushøne og stor kobbersneppe er mere sjældne. Af vade-
fugle yngler strandskade, klyde, vibe og rødben som de mest almindelige
arter. 
Lidt længere sydpå - i og omkring Nissum Fjord kan man opleve en del
svømmeænder, bl.a. pibeand, gråand og krikand, der forår og efterår kan
ses i stort tal, bl.a. i Bøvling Fjord. I Felsted Kog ses ligeledes rastende
svømmeænder, men denne del af fjorden er først og fremmest en typisk
rasteplads for dykænder. Det er taffeland, hvinand samt skalleslugere, der
ses i størst tal.
I forårsmånederne står flokke af gæs på strandengene langs Bøvling Klit
og syd for Torsminde. Det er først og fremmest kortnæbbet gås, bramgås
og lysbuget knortegås, der begge yngler på Svalbard, der ses. Men også
mindre flokke af grågås, der yngler her i landet, samt bramgås raster ved
fjorden. I de lavvandede områder og på strandengene ses især i forårs-
månederne flokke af rastende vadefugle. Mest almindelig er lille kob-
bersneppe, almindelige ryle, islandsk ryle og hjejle. Fra vejen, der går på
klittangen, har man meget fine muligheder for at iagttage fuglelivet på
engene og i fjorden.
Fjandø er yngleplads for bl.a. terner, måger samt ande- og vadefugle.
Desuden er Fjandø og den lille Kollingø yngleplads for knopsvane, og i de
senere år er skarven, som man nu kan træffe i fjorden hele året, begyndt
at ruge på Kollingø.

Fuglelivet i Bakkers og Bølgers land

181 

565 
513 

Kanal 
Thyborøn 

NISSUM
BREDNING

Lem Vig 

HORNSØ 

Pla
Dov

Thyborøn

Harboøre 

Lemvig 

Ydby 

Klinkby 

Sem

Nissumby 
Niss

28 181 
509 

Kog 

Damhus Å 

Felsted 

NISSUM FJORD 

Fjord 
Bøvling 

INDFJORDEN 

Amstrup Søer 

Fåre Mølleå 

Flynder Å 

Husby 
Plantage 

Pla
Sten

Vemb 

Thorsminde

Nissum 
Sønder 

Bækmarksbro

Bøvlingbjerg 

Harboøre Tange
1 Fra Thyborønvej er der ved det sydvestlige hjørne af Nissum Bredning et godt udsyn over

strandengsarealerne ud i Nissum Bredning – Holmene.

2 Overfor Harboøre by og kirke kan man køre ad Stavsholmvej mod øst til vejen ender.
Herfra er der fint udsyn over såvel strandengene mod syd samt Nissum Bredning mod
nord og øst.

3 Fra Thyborønvej er der udsyn over marker som ofte huser gæs, og følges Pletvej mod øst
langs foden af Hygum Bakker, er der fra skråningen, hvor vejen går op ad bakken, fint
udsyn over Hygum Nor og markerne nord herfor – Plet Enge.

4 Langs Thyborønvejen kan man holde ind til siden, hvorfra der er en god udsigt over
området. 

5 Fra gammel Landevej mellem Thyborøn og Rønlandvej har man gode muligheder for på
ganske tæt hold at se ande- og vadefugle på engene ud mod havdiget - specielt hvis man
bliver i bilen. 

6 Cykelrute fra Harboøre til Thyborøn langs engene.

7 På Refshalen syd for Agger-færgen, kan der ofte ses et større antal sortgrå ryle. 

8 Thyborøn havn er også et besøg værd. Specielt den nordlige ydermole.

Nissum Fjord
1 Nørre Fjand: Fra den lille havn er der god udsigt til Fjandø. Her er mange fugle hele året.

2 Bøvling Klit: Bletholm. Fra klitterne vest for vejen en god udsigt over engene og fjorden. 

3 Bøvling Klit: Klægodde. Fra klitterne et flot udsyn over Bøvling Fjord Vildtreservat. 

4 Færgen: Ved Indfjordens udløb i Nissum Fjord ses ofte mange fugle på de flade mudder-
flader i fjorden. 

5 Fugletårn – Felsted Odde: Ved den lille
hyggelige havn er der gode muligheder
for at overskue Felsted Kog. 

6 Fugletårn – Gørding Dæmning. 
Udsyn til Felsted Kog.

7 Fugletårn – Krogshede. 
Udsyn til Bøvling Fjord.
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