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Vesterhavet Det er ikke til at overse Vesterhavet,
som konstant forsøger at æde sig igennem Harboøre
Tange. Sandtangen er under konstant pres fra vesterhavsstorme og sandvandring. For at sikre sandtangen
er der opført høfder hele vejen fra Thyborøn til Harboøre.
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Lagunesøerne To store lavvandede lagunesøer
dominerer området. Den nordligste hedder Thyborøn
Fjord, og lige syd for ligger Harboøre Fjord. Begge lagunesøer er inddigede og indgår i sikringen af kysten.
De to brakvandslaguner udgør et område på 500 hektar og er et vigtigt yngle- og rasteområde for en række
forskellige vandfugle.
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Bunkers Atlantvolden i Danmark var en kystforsvarsstilling langs den jyske vestkyst under 2. verdenskrig.
De mange bunkere blev bygget på toppen af de yderste klitrækker, hvor de nedgravet kunne ligge skjult.
Siden da har Vesterhavet grådigt tygget sig ind i klitterne, så mange af de gamle bunkere i dag er synlige.

Knoppermanden Børn i Thyborøn har altid fået

Praktiske oplysninger
Harboøre Tange er den sydligste af to sandtanger, der udgør
en ca. 10 kilometer lang grænse mellem den vestlige del af
Limfjorden, Nissum Bredning, og Vesterhavet. På den nordligste tip af Harboøre Tange ligger fiskeribyen Thyborøn og syd
for tangen ligger byen Harboøre. Området, der blev fredet i
1984, har en rig natur og regnes for et af de vigtigste områder
for engfugle i Danmark.
Areal: 1100 hektar med lagunesøer, strandeng og krat.
Beplantning: Havtorn, marehalm, tagrør, strandkogleaks,
firkløft, gåsepotentil, strandasters, smalbladet kæruld og forskellige arter af orkidéer eller gøgeurt, bl.a. den sjældne og
fredede purpurgøgeurt.
Dyreliv: Fuglelivet er noget ganske særligt på Harboøre Tange. De mange forskellige fugle tæller bl.a. brushane, hjejle, vibe,
dobbeltbekkasin, lille og stor kobbersneppe, storspove og klyde. Du kan også være heldig at se en strandtudse, ligesom det
tidligere så truede pattedyr, odderen, kan findes i området.
Du kan tage toget til Thyborøn fra både Lemvig, Vemb
og Holstebro. Stå af ved trinbrættet Thyborøn Kirke og
følg Vesterhavsgade knap 200 meter mod syd, indtil du
kommer til grusvejen - starten på det fredede område.

at vide, at de skulle tage sig i agt for Knoppermanden.
Et grumt spøgelse, der går rundt med sit hoved under
armen på området Knopper Enge.

Hunde i snor er velkomne på Harboøre Tange. Det er
tilladt at slippe hunden løs på stranden i perioden fra
den 1. oktober til den 31. marts.

Naturrum Thyborøn Forskellige steder på Harboøre Tange er der mulighed for at opleve naturen
gennem eksempelvis oplevelse og leg. Som en del af
Naturrum Thyborøn er der blandt andet bygget legeplads, udsigtsmole og rævegrav.

Det er muligt at færdes i kørestol til Naturrum Thyborøns udsigtsmole. En stor del af fuglelivet på strand-		
engene og i lagunesøerne kan opleves fra en bil.
Området er derudover ikke let tilgængeligt for svagt
gående og kørestolsbrugere.

Fuglekiggeri/fugleskjul Fuglelivet er noget

Ved velkomstspottet for Naturrum Thyborøn er der
toiletfaciliteter.

ganske særligt på Harboøre Tange. Og det er en stor
oplevelse at se på de mange forskellige fugle, der raster
og yngler i området. Som en del af Naturrum Thyborøn er der desuden opført et fugleskjul ca. 600 meter
syd for Rønland Station. Fra fugleskjulet er der bl.a. fin
udsigt over strandengsområdet Knopper Enge.

Læs mere i Naturstyrelsens digitale guide til
Harboøre Tange på www.nst.dk/harbooere.
Se aktuelle arrangementer på www.udinaturen.dk
Harboøre Tange

Vandreruter Den nationale vandre- og cykelrute
”Vestkyststien” går parallelt med kystdiget. Ruten følger
den gamle amtsvej og den gamle jernbane. Derudover
er der to afmærkede vandreruter på henholdsvis 4 og
11 kilometer, som udgår fra Naturrum Thyborøn.

Harboøre Tange

www.naturstyrelsen.dk
Tlf. 72 54 30 00
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