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Varnæs Vig er noget helt specielt. Man føler det straks man kommer derud og står 
foran den perfekt formede runde bugt, med det klare vand og den formidable 
udsigt over til Løjt Land. Varnæs Vig og hele området omkring, egner sig i høj grad 
til en dejlig søndagsudflugt, eller blot en frisk travetur. Året rundt, men specielt 
på denne kolde årstid, er stedet oplagt til en naturtur, hvor man kan nyde den 
friske luft, få vind i kinderne og se på de mange spændende sten og specielle 
landskabsformer som området byder på. Der er i det hele taget mange natur- og 
kulturseværdigheder i området, der i baglandet er dækket af et veludbygget 
stisystem, der fører én frem til udsigtspunkter, stejle klinter, flotte stenstrande, 
levende hegn, ræve- og grævlingegrave og meget, meget mere.  
 
Ruten: Man kan starte sit besøg i området ved Varnæs Vigs opholdsareal (se kort + 
beskrivelse i info-boksen). Her er der p-plads, borde, bænke, toiletter, legeplads 
og bålplads. Kun få meter fra opholdsarealet ligger den store høj, Rævebjerg, der 
med sine 31 meter giver en fin indledende udsigt over det landskab man er kommet 
for at besøge. For at komme ned til Varnæs Vig kan man gå gennem den tilstødende 
skov, Varnæs Tykke. I løbet af februar kan man i skoven se de første spirende 
planter, små lysegrønne blade på caprifolierne og rakler på hasselbuskene. Men den 
helt store overraskelse får man hvis man kigger grundigt ind mellem træerne, for 
pludselig fremtoner en meget stor, flot og velbevaret 48 meter lang langdysse, 
kaldet Kæmpestenen. Den er omkranset af 93 meget store sten. I midten ligger 
fire store stenblokke med en kæmpesten ovenpå, så der dannes et helt rum. Går 
man videre ad skovstien kommer man ned til en lille hyggelige havn, med små 
fiskerjoller og nu kan selve vandreturen langs Vigen begynde. Der er mulighed for 
at gå i vandkanten, men der er også lavet en lille sti i græsset bag stranden, som 
man kan følge. Turen byder, foruden den smukke udsigt, på et kig til et interessant 



fugleliv på vandet. Husk kikkerten og nyd bl.a. de forskellige andefugle. Stranden 
bliver mere og mere stenet som turen skrider frem. Man kan være heldig at finde 
forsteninger og endda rav. Ned til store dele af stranden vokser der tæt krat med 
forskellige bærbuske, til stor glæde for fuglene. Det er hovedsageligt slåen, men 
man finder også masser af brombær- og hyldebuske i hele området. Efter ca. 1½ 
km runder man den høje klint, Varnæs Hoved og herfra går man langs høje kystskr-
ænter, mens man har en formidabel udsigt ud over Als Sund. Store sten fra istiden 
er skyllet ud af klinten og gør denne del af turen specielt interessant for folk der 
kan lide at se på sten. Stenene er utroligt smukke, og findes i mange forskellige 
farver og mønstre. Hele området er meget interessant geologisk set, idet istiden 
har været inde og sætte sit tydelige fingeraftryk, i form af store tunneldale (Aab-
enraa Fjord) og små (Skovsøen) og desuden er landskabet på Varnæs et typisk bak-
ket og meget smukt morænelandskab. Nogle af disse morænebakker ud til havet, 
er pga vind og vejr, blevet nedbrudt og fremstår nu som de dramatiske klinter man 
kan gå langs. Efter et stykke tid, flader skrænterne ud og det er muligt at følge en 
lille sti op fra stranden, Man kan nu begynde tilbageture, hvor man nu går oppe på 
selve klinten. Når stiforløbet ophører følger man blot vejen tilbage til Varnæs Vigs 
Opholdsareal. Turen er på ca. 6 km og tager ca. 1½ time afhængig af travetempo.   
 
Infoboks: Sådan finder du vej: I Varnæs drejer man ned ad Varnæsvigvej. 
Udenfor byen drejer man th. ad Nørskov. Efter ca. 1 km. Finder man indkørslen til 
Varnæs Vig Opholdsareal markeret på venstre hånd. Kør over kvægristen og følg 
grusvejen til p-pladsen. 

                                             
 
Faktaboks: Kend forskel på sten: Alle sten kan groft set inddeles i tre typer: 
enten er de ”vulkanske sten”, ”aflejrede sten” eller ”omdannede sten”. Ud over 
dette findes der få andre sten, som fx flint, der falder udenfor disse grupper. 
Vulkanske sten er dannet ved at en vulkansk magmamasse er størknet enten nede i 
jorden (giver grovkornet sten), eller oppe over jorden (giver finkornet sten). 
Aflejrede sten er dannet ved at sedimenter (jord, ler, sand, kalk mm) er dalet ned 
gennem vand og har aflejret sig fx på bunden af en sø eller i havet, hvor det med 
tiden er cementeret sammen til en fast masse. I aflejrede sten kan man med en lup 
se de enkelte sand-, ler- eller kalkpartikler som stenen består af, og de er ofte 
lagdelte. Omdannede sten har oprindeligt været enten vulkanske sten eller 
aflejrede sten først, men tryk og varme i jordens indre har omdannet disse, så 
nogle af dem bl.a. har et flot svunget mønster, eller udtrukne plamager. 
 



  
 
Yderligere info: Brochuren ”På tur ved Varnæs” udgivet af Sønderjyllands Amt og 
Aabenraa Skovdistrikt kan rekvireres ved henvendelse til Amtet eller på 
biblioteket. 


