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Naturpark Nissum Fjord
Fjorden og de nære områder er udnævnt 
til Dansk Naturpark af Friluftsrådet

Ferring Sø
Kun en smal tange med klitter adskiller 
Ferring Sø fra Vesterhavet

Husby Klitplantage
Meget forskelligartet natur  
– tæt på Vesterhavet

Thyborøn Naturrum
Et ”rum” i naturen, hvor det barske  
Vesterhav, fjorden og mennesker mødes

Gjellerodde
Smuk natur med udsigt over Limfjorden

Planetstien ved Lemvig
Stien er en skalamodel af solsystemet.

Klosterheden
Istidslandskab med skov, hede og bæver

Storå
Danmarks næststørste vandløb,  
med bestand af vilde laks

Stråsø-komplekset
Vestjysk vildmark med heder,  
ådale og krondyr

Vilde vidunderlige 
Vestjylland

Naturområder der er et besøg værd ...

Toftum Bjerge
Kystlandskab med 50 m høje skrænter

Oddesund
Oddesund er et kystområde med mange 
gode rekreative oplevelser.

Kilen
En charmerende fjordarm adskilt fra  
Limfjorden af en vejdæmning 

Tambohus - Søndbjerg 
- Jegindø
Søndbjerg, Tambohus og Jegindø er en 
perlerække af skønne naturoplevelser

Venø
Den smukke ø, der kaldes Limfjordens 
hjerte

Tvis Mølle
Naturlaboratorium
Naturskole under udvikling, hvor oplevelser 
og sanser er i fokus

Flyndersø og Stubbergård Sø
Fredet naturområde dannet  
under sidste istid

Feldborg skovene
Hedeplantage under udvikling til skov – 
med Tinkerdal Besøgssted

Vilde vidunderlige Vestjylland

Signaturforklaring

I en tid, hvor vi skal holde afstand, men fortsat vil ud og opleve vores  
omgivelser, er der ikke noget bedre sted at tage hen end ud i  
vores vilde natur. 

I Vestjylland findes store robuste naturarealer, hvor der er god plads og  
mulighed for mange indtryk for alle sanser. Her er ”højt til loftet”.

Med denne folder har vi udpeget 17 af de store naturområder i  
Vestjylland, hvor du og din familie kan færdes på egen hånd  
og udforske vores ”Vilde vidunderlige Vestjylland”.

Vi har vist nogle små spændende turveje, som vi vil anbefale - væk fra  
hovedvejene. Veje, som kan opleves i bil, på cykel eller til fods.

God fornøjelse!

=  Turveje

=  Naturspots

=  Naturpark Nissum Fjord
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Naturområder der er et besøg værd ...



1  Naturpark 
Nissum Fjord

Naturpark Nissum Fjord er et område, der rummer 
enestående og meget forskellige muligheder for 
naturoplevelser. Her finder du kontrasterne mel-
lem den helt vilde rå vesterhavs-natur og de stille 
næroplevelser lang fjordens bred.  

Fjorden er naturparkens hjerte, og de mange 
forskellige naturtyper rummer en stor artsrigdom 
både inden for flora og fauna. Gæssene er natur-
parkens signaturdyr, og de kan i perioder opleves 
i tusindvis lige som andre træk- og vadefugle. 
Rørdrum, bæver og ulv er nogle af de sjældne dyr, 
du kan være heldig at opleve her.  
 

Det er en god ide at gøre holdt ved en af de 
mange små hyggelige fjordhavne. Her er der flere 
steder også toiletter, p-pladser, shelters og mad-
pakkehuse. Det er muligt at gå de ca. 70 km. hele 
vejen rundt om fjorden. Stisystemerne er velaf-
mærkede. Den smukke herregård og kulturborg 
Nørre Vosborg i naturparken tilbyder året rundt 
spændende kulturoplevelser både inden- og 
udendørs. 

2 Ferring Sø
Du kan lave et dejligt stop ved Ferring Sø og gå en 
fantastisk tur hele vejen rundt om søen. Stræknin-
gen er ca. 9 km. Parkér din bil ved nordenden af 
søen på en p-plads, hvor der også er en informati-
onstavle om turen rundt samt toilet. 

Mellem søen og Vesterhavet er der kun en smal 
tange, der flere gange har været brudt igennem.  
Mange fugle gæster søen, især dykænder. Langs 
ruten kommer du også ud og ind af indhegnin-
ger med kreaturer. De er helt fredelige over for 
mennesker, men ikke over for hunde. Turen langs 
søens østlige og nordøstlige bred er derfor ikke 
egnet til ”hundeluftning”. 

3 Husby Klitplantage
Husby Klitplantage ligger som en oase på en lang 
skovløs strækning langs Vestkysten. Den er oprin-
delig anlagt for at stoppe sandflugten, og i dag 
kan man inden for kort afstand opleve flere meget 
forskellige naturtyper – fra stranden og klitheder 
i vest til Danmarks vestligste bøgeskov længere 
mod øst. 

Mod vest ligger også det store parabelklit-område 
”Gryden”, hvor træerne de seneste år er ryddet, 
og der bl.a. kan opleves en helt speciel botanik. 
Her blomstrer den smukke blå klokkeensian – og 
der er ikke langt til stranden. Det er altid en god 
oplevelse. 

4 Thyborøn Naturrum
Her i dette ”rum” i naturen mødes det barske  
Vesterhav og de vindomsuste klitter med Limfjor-
dens roligere vande med sæler og små færger. 
Her finder du et landskab med helt synlige beviser 
på, hvordan mennesket har forsøgt at tæmme 
naturen - og på hvordan naturen konstant har 
udfordret os. 

Naturrum Thyborøn byder her ind med nedbrudte 
og tilsandede bunkere blandet med spændende 
nyopførte arkitektoniske elementer og installatio-
ner. Du vil kunne opleve naturen på nye måder og 
se på den fra nye vinkler. Naturrummets indgang 
med parkering og toilet findes i det sydvestlige 
Thyborøn.

5 Gjellerodde
Gjellerodde er et pragtfuldt naturområde tæt ved 
Lemvig. Her er smukke udsigter over Limfjorden 
og hele området. Her finder du familievenlige 
strande og smukke vandreruter rundt i landskabet 
med morænebakker og flade lyngarealer helt ud 
mod Limfjorden. 

På spidsen af odden finder du hjemstavnsgården 
Gjellergård, der er en autentisk fisker-bondegård. 
Gården er flot bevaret og drives i dag som egns-
museum. Du kan besøge gården og den hyggelige 
café. Der er også en meget populær legeplads  
tæt ved sommerhusområdets kiosk. Her er der 
offentlig parkering, toilet og badebro, så det er et 
perfekt udgangspunkt for vandreturen.

6  Planetstien  
ved Lemvig 

Planetstien ved Lemvig er Danmarks ældste og 
længste. Du kan både gå og cykle på den. 
Stien er en meget populær gratis attraktion og 
hundredevis af lokale og turister nyder kunst og 
natur på stækningen i vores univers. 

Planetstien er en skalamodel af solsystemet i 
målestokken 1:1 milliard. En meters gang på stien 
svarer til 1.000.000 km i solsystemet. Stiens plane-
ter er markeret med en række skulpturer i granit 
og bronze, der er opstillet i landskabet langs den 
del af Limfjorden, hvor Lemvig ligger.  

Det smukke landskab, man kommer igennem, 
når man går på Planetstien, har inspireret digte-
ren Thøger Larsen til teksten i de kendte sange 
”Danmark, nu blunder den lyse nat” og ”Du danske 
Sommer, jeg elsker dig”. Udover landskabet lod 
Thøger Larsen sig gerne inspirere af det, han ople-

vede ved at studere stjernehimmelen gennem sin 
hjemmebyggede stjernekikkert. Start din vandre-
tur ved Lemvig Museum. Der er parkering og toilet 
på havnen ved Isværket og Havnens Hus.

7 Klosterheden
Klosterheden Plantage er én af Danmarks største 
sammenhængende skove. Skoven er plantet på 
den hedeslette, som den seneste istid efterlod for 
15.000 år siden. 

Jordbunden er mager, og består mest af sand og 
grus. Helt karakteristisk for Klosterheden gen-
nemskæres skoven af mange slugter, som istidens 
smeltevand efterlod. I bunden af flere slugter 
løber bække og åer, og der er flere søer i skoven. 
I disse lever bæveren, som i 1999 blev genudsat i 
Danmark, og det er nemt at finde spor efter den 
store gnaver. Er man morgenfrisk eller venter til 
sidst på aftenen, kan man være heldig at se den. 
Der er også gode muligheder for at opleve både 
kron-, rå- og dådyr.  

8 Storå
Storå er et af Danmarks største vandløb, der slyn-
ger sig naturligt gennem landskabet. Her findes 
en af Danmarks bestande af vilde laks.

Storå er Danmarks næst længste å – med sine 104 
kilometer overgås den kun af den 158 kilometer 
lange Gudenå. Storå udspringer i Gludsted Plan-
tage sydøst for Ikast, hvorfra den snor sig imellem 
Herning og Sunds. Herefter løber den igennem 
Nybro og Hodsager til Holstebro, før udløbet i Nis-
sum Fjord. Åen løber igennem Holstebro by, hvor 
gågaden og naturen i Storå mødes.

I Storå findes en af Danmarks oprindelige bestan-
de af laks – Storålaksen. Det er muligt at fiske efter 
laksen og åens andre fisk. Du kan blive medlem i 
en af de lokale fiskeforeninger eller købe et dag-
kort hos flere af foreningerne.

I perioden mellem 1. juni og 31. oktober er der 
åbent for sejlads med kanoer på Storå alle dage 
mellem kl. 9.00 og 20.00. 

9  Stråsø- 
komplekset 

Stråsø-komplekset omfatter et ca. 5.200 ha stort 
skov- og naturområde. Arealet er beliggende på 
Skovbjerg Bakkeø, der lå som en upåvirket ø, da 
isen dækkede landet for 15.000 år siden. Det er 
derfor et gammelt morænelandskab, man finder 
her, og ikke den flade hedeslette mange forbinder 
Vestjylland med.

Der er ”swung” i landskabet og gode muligheder 
for at få en vestjysk vildmarksoplevelse. De store 
heder og de mange krondyr kendetegner områ-
det, og du kan være heldig at se rå- og dådyr samt 
ræv, grævling, ulv og odder.

10 Toftum Bjerge
Toftum Bjerge er et helt vidunderlige naturland-
skab med de karakteristiske 50 m høje skrænter, 
hvor der er en fantastisk udsigt mod Thyborøn, 
Thy, Thyholm og Oddesund fra toppen af skræn-
terne. 

Der er toiletfaciliteter og p-pladser på toppen af 
skrænten, og for at komme ned på stranden, skal 
du ned ad en meget lang trappe. 

11 Oddesund
Oddesund strækker sig både nord og syd for bro-
en, og er et kystområde med mange gode rekrea-
tive oplevelser. 

I Oddesundtårnet, der ligger nordvest for broen, 
findes gode og inspirerende informationer om 
meget af det, man kan se fra toppen af tårnet. 
Tårnet er handicapvenligt med elevator og han-
dicaptoilet. Der er gode parkeringsmuligheder, 
legeplads, borde, bænke, grillplads og ganske få 
meter til vandkanten og vandrestier på strandeng, 
lynghede og i skov. 

Efter turen under broen passeres den gamle Ro-
færgehavn med det gamle Garnhus. 

I Oddesund-området findes ca. 30 bunkere fra 2. 
Verdenskrig, som repræsentere de forskellige re-
gelbautyper. 4 bunkers har p.t. publikumsadgang 
og god information om forsvarsværkerne.

Den nye internationale vestjyske Kunsthal ’Regel-
bau411’ er yderst spændende. Her præsenteres 
mindst fire forskellige udstillinger om året i to 
bunkere – alle med formidling af samtidskunst 
inden for lyd, lys og video. Der er åbent hver dag 
hele året fra kl.10.00 til 17.00. www.regelbau411.dk

12 Kilen
Rundt om Kilen findes der en natursti på 14 km. 
Turen går gennem noget af Danmarks smukkeste 
og mest varierende natur, der dels følger befæ-
stede stier og veje, men også går over græsmarker 
med kvæg, langs høje skrænter, i kanten af rør-
sumpe, gennem utallige områder med kildevæld 
og ad fugtige kølige skovstier. 

Turen er afmærket med røde pæle. 
Du kan starte turen flere steder. Vi anbefaler 
P-plads nord for dæmning. 

13  Tambohus -  
Søndbjerg –  
Jegindø

Søndbjerg, Tambohus og Jegindø er en perle-
række af skønne naturoplevelser. Tambohus kan 
med fordel være udgangspunktet for oplevelser i 
området.

Tambohus er et gammelt fiskerleje. Her er gode 
parkeringsmuligheder og offentligt WC. Det er et 
sandt naturparadis med en fred og ro af de sjældne. 

Fra Tambohus er der natursti til Søndbjerg Strand, 
der er en god, østvendt børnevenlig strand med 
groft sand og rent vand. Der findes ligeledes toi-
letter og p-plads på stranden.

Fra Tambohus er der også kort vej over dæmnin-
gen til Jegindø. På Jegindø er oplevelserne bl.a.: 
naturstien Jegindø Rundt, Jegindø Havn, hvor 
man bl.a. kan opleve det lille stemningsfulde fiske-
rimuseum Æ Fywerhus og Bøhl Strand, hvor der 
også er P-pladser og toiletfaciliteter.

14 Venø
2½ minuts sejltid med Venø Færgen åbner for en 
mangfoldighed af natur- og kulturelle oplevelser 
og et kig ind i et mindre lokalsamfund på en af de 
danske småøer.

Venø kaldes Limfjordens hjerte. Navnet henviser til 
den geologiske udformning af den nordligste del 
af Venø. Området er naturreservat, hvor der er ad-
gang fra den 16. juli til 31. marts. Reservatet byder 
på et rigt fugleliv og massevis af sæler. 

En vandretur kysten rundt er på 20 km, men kan 
tages i mindre ”bidder”. Den giver mulighed for at 
nærstudere blide dalstrøg mod øst og høje klinter 
mod vest.

Den gamle færge Venøsund har fast plads i Venø 
Havn. Det tilhørende færgelaug har etableret en 
lille udstilling i den første fiskehytte tæt ved hjør-
nepladsen, hvor færgen ligger..

Fra havnen er der nem og behagelig adgang til 
Venø’s dejlige natur med badestrande på både 
øst- og vestside. www.venoe.dk

Ud over noget af Danmarks smukkeste natur fin-
der man på Venø Danmarks mindste kirke.

15  Tvis Mølle  
Naturlaboratorium

Tvis Mølle Naturlaboratorium skal være en vigtig 
social mødeplads og et centralt aktivitetssted ude 
i naturen så børn, unge og voksne inspireres til at 
interessere sig for naturen og får en helt ny mulig-
hed for friluftsliv i hverdagen.

Hvordan påvirker mennesker naturen, klimaet 
og miljøet. Og hvordan påvirker naturen os? Tvis 
Mølle Naturlaboratorium udfordrer din viden og 
skaber spændende oplevelser med mennesker, 
kultur og natur. I området omkring Tvis Mølle ejer 
Holstebro Kommune ca. 126 ha. natur. Landskabet 
er præget af vandet fra Tvis Å, Storå og Vandkraft-
søen.

Det varierede landskab består af både skov, eng, 
ådal, hede og overdrev. Her er kulturhistoriske spor 
i landskabet efter Tvis Kloster, teglbrænding og 
mergelgravning. I området ved Tvis Mølle mærker 
man således historiens vingesus i både naturen 
og kulturen. Derfor er det en perfekt placering for 
et naturlaboratorium. Her har du mulighed for at 
komme tæt på fårene, som plejer naturen for os. 

Naturlaboratoriet er under stadig udvikling. I 
dag findes en oplevelseshave, drevet af frivillige, 
vandreture, et madpakkehus med tilhørende toi-
letfaciliteter og borde og bænke i det fri.

16  Flyndersø/ 
Stubbergård Sø

Det fredede område med de to langstrakte søer, 
Stubbergård Sø og Flyndersø, er et enestående na-
turområde med både korte og lange vandreture.

Ved Stubbergård Sø og Flyndersø finder man et 
godt eksempel på komplekse landskabsformer 
som er resultatet af istidens formgivning af den 
danske natur. 

De langstrakte søer er omgivet af dødishuller (hul-
ler efter isblokke der knækkede af istidens tykke 
islag, da isen trak sig tilbage), de stejle skræn-
ter med lynghede, overdrev, plantager, og ikke 
mindst det flotte egekrat med de gamle, krogede 
troldeagtige egetræer.

Heden spiller en stor rolle i den lokale selvforståel-
se, og dødishullerne i Hjelm Hede har givet inspi-
ration til mange lokale legender samt til en scene 
i en fortælling af en af Danmarks vigtige forfattere, 
Jeppe Aakjær(1866-1930), som var en vigtig for-
midler af de barske livsforhold på disse kanter.

I området findes både korte og lange vandreture. 
Ved Stubbergård sø er etableret en kort handi-
capvenlig tur på 1,5 km (det anbefales at have en 
hjælper med).

17  Feldborg skovene
De ældste dele af plantagerne er anlagt tilbage fra 
1828 og er således blandt de ældste hedeplanta-
ger. Der blev oprindeligt primært plantet nåletræ-
er, med rødgran som den dominerende art. 

Gennem årene er der løbende plantet mere løv-
træ, og plantagerne er under udvikling til ”rigtig” 
skov. Der er flere partier i skovene med gamle 
løvtræer. Her er et rigt og varieret fugleliv, og du 
kan støde på tre forskellige spættearter: stor flag-
spætte, grøn- og sortspætte. Ved Tinkerdal er der 
indrettet forskellige faciliteter, så der er mange 
muligheder for en aktiv skovtur.

Geopark Vestjylland omfatter Lemvig, Struer 
og Holstebro kommuner. Geoparken har søgt 
UNESCO om godkendelse som UNESCO Glo-
bal Geopark.

Geopark Vestjylland er en del af Danmark, 
hvor landskaberne er storladne og rigt varie-
rede, hvor man kan opleve meget store dele 
af historien om det danske landskabs tilbli-
velse - det landskab, som istiderne efterlod. 
Hovedparten af de danske landskabstyper, 
der er udviklet efter istiden, er rigt repræsen-
terede.

Fra den barske vesterhavskyst til Limfjordens 
mangeartede kystlandskaber, over frodige 
morænelandskaber og sandede heder med 
plantager og store åbne vidder. Småbakkede 
landskaber veksler med store bakker.

Her er hedesletter og bakkeøer, tørre og våde 
landskaber - og så er her masser af strande: 
50 km vesterhavsstrand og 168 km fjordstran-
de!

Rygraden i geoparken udgøres af isens ho-
vedopholdslinje, der strakte sig fra Bovbjerg i 
vest til Karup Å i øst og er et af de mest mar-
kante landskabselementer i Danmark. Mens 
isen rejste sig mod nord og øst, var landet 
isfrit mod vest og syd. 

Læs mere om Geopark Vestjylland her:  
www.geoparkvestjylland.dk

Hvis du vil vide mere ...
www.udinaturen.dk
www.friluftsguiden.dk
www.voresnatur.dk
www.naturparknissumfjord.dk
www.geoparkvestjylland.dk
www.kanoudlejning.com
www.lemvig.dk
www.visitstruer.dk
www.visitholstebro.dk
www.visitvestjylland.dk
www.naturstyrelsen.dk


