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Velkommen til Agger Tange og Flade Sø
Forslag til vandreruter
Rundt om Flade Sø (10 km, afmærket med gule pile på egepæle)

Rundt om Agger By (5 km, følg kortet, er ikke afmærket i terræn)

Vestkyststien fra Agger By til henholdsvis færgehavnen (10 km) og 

Lodbjerg Fyr (6 km), afmærket med redningsbåd på egepæle. 

Lystfiskeri 
Fiskeri efter fladfisk, hornfisk, makrel m.m. er muligt fra Høfde 72. 
Men pas på! Gå ikke ud i dårligt vejr!
Fiskekort til fiskeri fra bredden af Flade Sø kan købes blandt andet på 
Limbo Både i Krik og Thy Turistbureau i Hurup.

Surfing
Der er gode muligheder for windsurfing i den østlige del af Krik Vig. 
Bemærk! Al surfing er forbudt i et ca. 1,5 km bredt bælte langs tangen.

Sejlads
Søsætning af både i Krik Vig kan ske fra rampen umiddelbart nord for 
færgelejet.

Adgangsforhold
•  Færdsel på tangens vandområder er forbudt hele året. 

•  Færdsel i de tilgrænsende landområder (skraveret på kortet) 
   er ikke tilladt fra 1. april til 15. juli. 

•  Hunde skal føres i snor overalt. 

•  Motor- og knallertkørsel på tangen er forbudt, undtagen på 
   Færgevejen, fra Agger By mod syd til de markerede P-pladser, samt 
   fra Færgevejen til P-pladsen ved Høfde 72. 

•  Overnatning på tangens landområder er ikke tilladt. 

•  Jagt samt motorbådssejlads med mere end 8 knob er forbudt 
    i den markerede del af Krik Vig. 

•  Surfing er forbudt i den markerede del af Krik Vig.

Vandreture nr. 131
Serien ”Vandreture” er foldere over udvalgte 
naturområder, som bl.a. fås på biblioteker og 
turistbureauer eller hentes på Naturstyrelsens 
hjemmeside www.nst.dk.

Agger Tange og Flade Sø

Flade Sø
De store, lavvandede søer, Flade Sø og Ørum Sø var oprindeligt en del af Krik 
Vig, men blev til søer, da de på grund af sandflugt blev afskåret fra vigen. Ind-
til midten af 1800-tallet dannede de et sammenhængende søområde. 
 I 1868 forsøgte man at afvande søerne, men efter nogle få års opdyrkning af 
søbunden opgav man hele projektet, da det var urentabelt. I dag ligger Flade Sø 
bag et beskyttende havdige, og de to søer er adskilt af en vej og et sikringsdige. 

Planter, fisk og fugle
På strandengene vokser flere orkidéarter, blandt andet kødfarvet gøgeurt og 
maj-gøgeurt.  
 Flade Sø har en god fiskebestand med mange arter, blandt andet aborre, 
skalle, brasen, gedde, helt, ål og sandart. Sidstnævnte er gennem årene blevet 
udsat i stor stil. Grågås, gravand, krikand, stor præstekrave, rødben og stor 
kobbersneppe yngler ved søen, mens blandt andet taffeland, stor og toppet 
skallesluger, hjejle, storspove og skægmejse raster i området under trækket. 

Agger Tange og Flade Sø

Foto: visfoto.dk



Agger Tange

Landskabet
Agger Tange er en sandodde, dannet af det materiale, som havet har ført med
sig op langs kysten. Tangen har været udsat for stadige forandringer, forår-
saget af vind, vejr og strømforhold. Man ved, at der var passage for skibe i
vikingetiden, idet Knud den Store i 1027 med sin flåde sejlede ind i Lim-
fjorden fra vest på vej hjem fra England. Men i 1100-tallet sandede åbningen 
til, og der var ingen varig passage, før havet brød gennem tangen 700 år 
senere.   
 I det tidsrum var der bebyggelse og dyrket mark på tangen, og i 1600-tal-
let kendes navnene på 9 små landsbyer, som lå herude. Stormfloder i 1825 
og senere i 1862 skabte det varige gennembrud, Thyborøn Kanal, der siden 
er blevet holdt kunstigt åben. Omfattende kystsikring blev anlagt op gennem 
1900-tallet for at forhindre kysten i at rykke yderligere tilbage.

                                               De sorte Huse
                                             De sorte Huse er opført i forbindelse med Vand-
                                          bygningsvæsenets arbejder med kystsikring. Det 
                                       skete i årene 1900 til 1908, hvor der blev bygget en
                                     række høfder vinkelret på kysten på strækningen fra    
                                  Lodbjerg Fyr til Bovbjerg i syd. Der blev også bygget  
                           ydre og indre diger for at beskytte mod stormfloder. De 
sorte Huse bruges ikke længere af Kystdirektoratet, men rummer nu blandt 
andet madpakkehus, musikhus og en lokalhistorisk udstilling.  

Fiskerhuset
Det gule, stråtækte fiskerhus kan føre sin historie tilbage til 1700-tallet. Det 
blev opført længere mod vest, men blev flyttet ind i landet, fordi havet rykke-
de for tæt på. Fiskerhuset er indrettet med gammelt, egnstypisk inventar, og 
om sommeren er der skiftende udstillinger i husets anneks. 

Kirken
Agger Kirke er opført i 1838 til afløsning for den middelalderkirke, som 
på det tidspunkt var ved at styrte i havet. En del af det gamle inventar er 
overflyttet fra den ældre kirke.

Fuglene
Tangens åbne landskab er 
et eldorado for mange fugle, 
ikke mindst forår og efterår, 
hvor titusinder af svømme- 
og vadefugle raster på vej til 
ynglepladser og vinterkvarterer. 
 Når tangens fugleliv er så rigt,
skyldes det blandt andet, at om-
rådet ligger på fuglenes trækrute 
langs den jyske vestkyst, 
og Agger Tange er ikke 
uden grund udpeget 
som EF-Fuglebeskyttel-
sesområde. 
 Flokke af gråand, krik-
and og pibeand - og om 
efteråret også taffeland og 
hvinand - har ophold i de lav-
vandede laguner. Også knopsvane, 
pibesvane og sangsvane holder til her. 
Både forår og efterår ses grågås, kort-
næbbet gås og knortegås. 
 Vadefuglene bruger også strandengene 
og lagunernes flade kyster. Her ses flokke af 
hjejle, vibe, strandskade, almindelig ryle, stor 
og lille regnspove og dobbeltbekkasin. I yngletiden 
ses knopsvane, gråand, gravand, spidsand og blishøne 
samt vadefuglene engryle, strandskade, klyde, rødben, 
brushane og stor kobbersneppe. Også hættemåger 
og terner har kolonier på holme i lagunerne.
 
Sæler
Fra temacentret på sydspidsen af Agger Tange 
har man gode muligheder for at opleve spættede 
sæler. Sælerne holder til på sandbanker 
og rev i Limfjorden. Også fra færgen 
til Thyborøn kan man ofte se grupper 
af sæler, der sammen med flokke af 
skarver hviler sig på sandbankerne øst 
for færgens rute. 

Naturpleje
Fredningen af Agger og Harboøre tanger har til formål at forbedre for-
holdene for fuglene. Plejen, som forestås af Naturstyrelsen, består først og 
fremmest i græsning af strandengene, så de ikke gror til med tagrør, pil og 
havtorn. Kvæget, der afgræsser tangen, er dels kødkvæg af racen Galloway, 
dels stude af sortbroget malkerace. 

Agger By
Kystlinien ved Agger er i historisk tid rykket flere kilometer mod øst. 
Det betyder blandt andet, at Vester Agger med sin middelalderkirke for 
længst er taget af havet.


