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Det varierede fugleliv Vest Stadil Fjords største
seværdighed er uden tvivl det meget varierede fugleliv. Fjorden er et vigtigt rasteområde for bl.a. den kortnæbbede gås, hjejlen og mange andre ande- og vadefugle. Et af de sikreste steder at se gæssene er på engene øst for Klitvejen, f.eks. ved Sidselbjerg Strand eller
Strandgaarden.
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Bjerg-Thomsens jagthytte Jens Bjerg-Thomsen
(1900-1982) var jæger og en af Danmarks bedste jagtskribenter. I hans gamle jagthytte er der i dag en lille
udstilling med sort-hvide fotos af Bjerg-Thomsen fra
området. Ved jagthytten finder du også oversigt over,
hvornår du kan se de forskellige fuglearter i Vest Stadil
Fjord.
Pumpehuset Pumpen i pumpehuset sørger for, at
vand fra Søndre Dyb bliver pumpet ud i Stadil Fjord.
Allerede i 1871 stod der en dampmaskine samme sted
og holdt det inddæmmede landstykke omkring Stadilø
tørt.

4 Strandgaarden Den gamle klitgård fra 1875 er

en af de bedst bevarede vestjyske klitgårde. Den firelængede gård er fredet og er i dag et egnsmuseum.
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Husby Klit er en klittange på 14 kilometer med
vindskabte kystklitformationer og store arealer med
klit og klithede. Tangen er fredet og strækker sig langs
den jyske vestkyst fra Nissum Fjord i nord til Vest Stadil
Fjord i syd.
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Vesterhavet På en tur til Vest Stadil Fjord er det ikke
til at overse den vilde kæmpe bag klitterne mod vest.
Gennem årtusinder har Vesterhavet ændret landskabet
og været både spisekammer og indtægtskilde for den
lokale befolkning.
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Sidselbjerg Strand Vest Stadil Fjord, Husby Klit og
Vesterhavet er tre unikke naturtyper lige ved siden af
hinanden. Fra udsigtspunktet under sømærket er der
en fantastisk udsigt, hvor du kan få en fornemmelse af
naturens forskellighed.

Praktiske oplysninger
Vest Stadil Fjord er et mekka for fugleinteresserede. Hvert år
bruger tusindvis af gæs, ænder og vadefugle det lavvandede
fjordområde som rasteplads på deres lange træk fra syd mod
nord.
Beplantning: Vest Stadil Fjord består hovedsagligt af græssede enge, rørsumpe med rørskov, strandkogleaks, blågrøn
kogleaks og smalbladet dunhammer. På engarealerne vokser
bl.a. krybhvene, glanskapslet siv, rød svingel, lysesiv og star.
Og i klitterne mellem fjorden og Vesterhavet finder du både
marehalm og hjelme.
Fugle- og dyreliv: Fjorden er især kendt for de mange kortnæbbede gæs, grågæs og bramgæs. Men hjejle, vibe, rørhøg,
sortterne, fiskeørn og knopsvane lever også i området. Ofte
kan du se rådyr, ræv og hare og en sjælden gang kan du se
kronvildt. Er du rigtig heldig, kan du møde odderen, som har
været tæt på at blive udryddet, men nu igen mere almindelig
i Nord- og Vestjylland.
Der er ingen hundeskove ved Vest Stadil Fjord.
Hunde er kun tilladt i snor.
Det er muligt at færdes med kørestol på områdets
vandrerute, hvor der er god grusbelægning.
Der er toiletter egnede for kørestolsbrugere på Skelmosevej samt Sidselbjerg Strand.
Langs østsiden af Vest Stadil Fjord ligger en kombineret vandre-, cykel- og ridesti. Ruten starter ved den sydligste parkeringsplads på Stadiløvej, går nord på langs
med fjorden og slutter på Vesterhavsvej. Vandreruten
er handicapvenlig. Cykelruten er en del af den ca.
560 km lange Vestkyststi (National Cykelrute 1).
Læs mere i Naturstyrelsens digitale guide til
Vest Stadil Fjord på www.nst.dk/veststadilfjord
Se aktuelle arrangementer på www.udinaturen.dk

Vest Stadil Fjord

Tyske bunkers I Danmark blev de mange bunkers
langs vestkysten bygget af danskere, der tog arbejde
for tyskerne under 2. Verdenskrig. Bunkerne blev gravet ned i de yderste klitrækker, hvor de kunne ligge
skjult. I dag har Vesterhavet blotlagt mange af betonkolosserne.
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