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KORT OM HVAD ER EN DANSK

HVOR: Nordvestjylland, langs kysten fra Hanstholm til Agger. 
Nord til syd: 55 km, øst til vest: 5-12 km. 

NATURTYPER: Kyst, klit, klithede, næringsfattige vådområder, 
søer og kalkrige kystskrænter fra stenalderhavet, klitplantager 
med stor andel af nåletræer. 

OPRETTET: 22. august 2008, som den første af fem.

AREAL: 244 km2

FRILUFTSLIV: Markerede vandre- og cykelstier, bålpladser, primi-
tive overnatningssteder, nogle med shelter, skovlegepladser, fug-
le- og udsigtstårne, hundeskove, markerede mountainbikeruter, 
ridestier og fiske- og bademuligheder i hav og sø. Faciliteterne er 
beskrevet og vist på kort i Naturstyrelsens vandretursfoldere.

SÅDAN KOMMER DU TIL NATIONALPARK THY:

Med bil Rute 181 fra syd og færge fra Thyborøn til Agger 
Tange. Rute 11 fra Oddesund til Thisted har flere afkørsler mod 
vest til Nationalpark Thy. Rute 26/571 fra Mors mod vest til Sten-
bjerg.  

Med tog til Thisted og Hurup. Herfra er flere busforbindelser til 
kystbyerne.

Med bus til Thisted. Linie 888 fra København og Århus til Thi-
sted. X-bus fra fx Aalborg, Vejle og Viborg. Der er lokale ruter 
fra Thisted til kystbyerne og fra Hurup til Agger. 

Med fly til Aalborg eller Karup Lufthavn

TURISTINFORMATION: 

Thy Turistbureau, Thisted og Hurup, tlf. 9792 1900, visitthy.dk
Sommerkontorer i Hanstholm, Nr. Vorupør og Agger.

KORT: Kort i Naturstyrelsens vandretursfoldere. Nordsøstiens 
folder Agger-Bulbjerg har 1 cm kort. 

NATIONALPARKCENTER: Temacenter Stenbjerg Landingsplads, 
Stenbjerg Kirkevej 120, 7752 Snedsted åben 1.april - 31. okto-
ber kl. 13-17. Udstilling, information og vandretursfoldere.

NATIONALPARK TV: Se vores udsendelser nationalparkthy.dk 

En dansk nationalpark indeholder den mest unikke og sær-
prægede danske natur. Nationalparker er skabt i et tæt samspil 
mellem parkens bestyrelse, Miljøministeriet, kommuner, lokal-
samfundet og organisationer, hvor det centrale er planlæg-
ning, frivillighed og indflydelse.

Det handler om at forbedre og styrke den danske natur, samt 
give lokale og besøgende bedre muligheder for at opleve, 
bruge og få viden om natur, landskab og kulturhistorie.

Mere information på 
www.danmarksnationalparker.dk

NATIONALPARK THY
Søholtvej 6, 7700 Thisted, tlf. 9619 1500

thy@danmarksnationalparker.dk

Nationalparken strækker sig langs Thy’s vestlige kystlinje med Nord-
søen som nærmeste nabo. Det særprægede og uspolerede klithede-
landskab er skabt af havet, vinden, saltet og sandet. Store plantager 
og nogle af Danmarks reneste søer fuldender billedet af Danmarks 
største vildmark. Et perfekt sted for planter, fugle, dyr og mennesker, 
der foretrækker god plads, høj himmel og masser af frisk luft. 
Sammenhængende arealer med klithede, i det omfang som her i Thy, 
findes kun få steder i Europa. Udnævnelsen til nationalpark sikrer, at 
klitter og klithede bevares og udvikles for fremtiden. Samtidig med-
virker nationalparken til, at besøgende kan få store naturoplevelser 
uden at gøre skade på følsom natur.

NATUROPLEVELSER
Overalt bærer naturen præg af vinden og det barske miljø. At vandre 
mellem skæve, krogede, vindformede træer, eller overnatte i shelter 
til lyden af havets brusen, er nærværende naturoplevelser. Her er 
masser af frisk luft og ingen trængsel. Et utal af afmærkede van-
dre- og cykelstier m.m. er beskrevet og vist på kort i Naturstyrelsens 
vandretursfoldere.
 
DYRE- OG PLANTELIV
Udsigtstårne og udsigtspunkter ved vandrestierne giver chance for at 
opleve dyr og fugle. Især hvis du tager en god kikkert med. National-
parken har en pæn bestand af krondyr og rådyr. Du kan også være 
heldig at høre eller se traner, som yngler i de åbne områder. 
Plantagerne er domineret af fyr og gran. I klitheden vokser nøjsomme 
planter, der kan leve i det næringsfattige sand og våde lavninger, så 
som revling, mosebølle, lyng og pil. 

KULTURHISTORIE
Naturens stærke kræfter har altid haft stor betydning for thyboernes 
liv. I flere perioder har sandflugt ødelagt dyrkede arealer og tvunget 
folk til at flytte. Som værn mod sandet blev der plantet hjælme og 
træer – træer, der i dag, udgør nationalparkens store plantager. 
Tidligere fiskede man udelukkende fra kysten i små både – med livet 
som indsats. Det var derfor et stort fremskridt, da fyr- og rednings-
væsen for alvor blev udviklet i løbet af 1800-tallet. Der blev bygget 
fyrtårne og sømærker, som stadig knejser i landskabet langs kysten. 
I dag foregår alt erhvervsfiskeri fra den moderne havn i Hanstholm. 
Men i byerne langs havet kan man stadig møde fritidsfiskere, der dra-
ger ud i deres både fra kysten for at fange krabber eller rødspætter.

RUNDT OM

NATIONALPARK THY – DANMARKS STØRSTE VILDMARK

DANMARKS STØRSTE VILDMARK
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ADGANG:
Fra rute 26 til Nors.  
Ved kirken ad Hindingvej  
til enden af vejen. 
Her er p-plads (N57.0408, 
E8.61624), toilet, borde  
med bænke og bålplads. 

ADGANG:
I rundkørslen, hvor rute 571 
og rute 181 mødes mod 
Nationalpark Thy’s temacenter 
på landingspladsen. 
Her er parkering (N56.9293, 
E8.33910), toilet og borde 
med bænke. 

ADGANG:
Fra rute 181 med afkørsel 
mod Lodbjerg. Undervejs 
passerer man Lodbjerg 
Kirke, en af landets  
mindste kirker. 
Ved fyret er parkering 
(N56.8234, E8.26332 )  
og rindende vand.

Efterhånden som du bevæger dig op ad skrænten til udsigts-
punktet Isbjerg, bliver det klart, hvorfor Nationalpark Thy kaldes 
Danmarks største vildmark. Området har haft status som vildtre-
servat siden 1949. Her 56 m over havets overflade har du et frit 
udsyn over det uspolerede landskab og til havet 6 km væk. Med 
kikkert kan du være heldig at se krondyr og traner – måske endda 
en fiskeørn eller havørn. 

I stenalderen var området ø-hav. Hvor klitheden er i dag, var der 
havbund. Isbjerg lå på en ø og Nors Sø var en havbugt. Den op-
rindelige kystlinje er at se flere steder i Nationalpark Thy som stejle 
skrænter. Det er netop en sådan kystskrænt du bevæger dig op 
ad, på vej op til Isbjerg ad den afmærkede sti.

Se mere i folderen ”Hanstholm Vildreservat og Tved Plantage”.

De hvide huse tæt på havet er bygget af Stenbjerg-fiskere i starten 
af 1900-tallet til opbevaring af redskaber. De står, som da de blev 
bygget, fordi lokale kræfter har sikret den unikke atmosfære. 
Husene bruges idag af fritidsfiskere, der har deres både liggende 
på stranden. Fiskerne selv har altid boet længere inde i land i ly for 
vinden og saltet. Det røde redningshus indeholder et lille rednings-
museum.

Du kan gå en fin tur til byen fra landingspladsen. Ved stranden 
går du sydpå til mærke D102. Herfra op gennem klitterne og 
videre med stien til byen. Følg vejen forbi kirken og rækken af 
fiskerhuse tilbage til stranden. Fra bunkeren i udkanten af byen er 
der flot udsigt over landskabet. Turen er 4,5 km.

Se mere i folderen ”Stenbjerg i Thy”.

Vejen til Lodbjerg fyr fører gennem plantagen og ender ved 
fyrets gårdsplads. Da fyret blev bygget i 1883, var her et stort 
åbent klitlandskab. På dette øde sted boede en fyrmester med 
familie og mindst to fyrpassere. I dag er fyret automatiseret. 
Mod betaling af et beskedent beløb er du velkommen til at gå 
de 133 trin op i tårnet. Herfra er der udsigt over landskabet 
og havet. Læg mærke til, hvordan yderste klitrække mod nord 
er brudt. Her bevæger sandet sig ind over land og danner en 
vandreklit. 

Fra parkeringspladsen fører stier ud i klitheden og til havet. 
Mellem træerne nord for fyret er en shelterplads med bålplads, 
lokum og borde med bænke.

Se mere i folderen ”Klitplantagerne i Sydthy”.

SEVÆRDIGHEDER
NATIONALPARK THY

Du kan vandre, cykle, ride, fiske, bade, tage på picnic og meget, 
meget mere i Nationalpark Thy. 

Kort og information om mulighederne findes i Naturstyrelsens 
vandretursfoldere:

Hanstholm / Hanstholm Vildreservat og Tved Klitplantage / Klit-
plantagerne ved Vandet Sø / Tvorup Plantage / Stenbjerg i Thy / 
Klitplantagerne i Sydthy / Vestkyststien Agger-Bulbjerg

Find folderne på turistbureauer, p-pladser i området samt på 
nationalparkthy.dk.

ADGANG:

Rute 181 følger det  
østlige dige mellem  
Agger og færgelejet. 
2 km nord for færge-
lejet ved vestkysten 
er p-plads med toilet 
(N56.7235,E8.23121).

I Agger by fører en handi-
capvenlig sti op på diget. 

Agger Tange har status som internationalt fuglebeskyttelses-
område. Det er et af Nordeuropas vigtigste rasteområder for 
vandfugle. Samtidig er det en vigtig ynglelokalitet for truede 
engfugle. Det er en særlig oplevelse at vandre hen ad diget 
med havet på den ene side og den stille lagune og fjorden på 
den anden. I Limfjorden længst mod syd, ligger ofte grupper af 
sæler og slapper af på sandbankerne. 

Oprindelig var hav og fjord adskilt af en sandtange, som havet 
brød igennem i 1825. Det skabte en mindre naturkatastrofe 
for livet i Limfjorden, som blev salt. Til gengæld gav det gode 
landingsmuligheder i fjordens havne. Tidligere havde man været 
afhængig af farlig landing langs vestkysten. Syd og nord for 
kanalen er bygget en række høfder, som sikrer kysten. K
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