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Tur i Nationalpark Thy
Onsdag den 21. maj 2014
Kl. 09,15:

Opsamling af jeres guide ved Vestervig Kirke

Kl. 09,30:

De Sorte Huse ”Madpakkehuset”, Ålumvej, Agger
Medbragt kaffe og rundstykker
”Nationalpark Thy i ord og billeder”

Kl. 10,30:

Lodbjerg Fyr
I Lodbjerg Klitplantage (ca. 1000 ha) ligger det fredede Lodbjerg Fyr, opført i 1883 af
granitblokke fra Bohus i Sverige. Der er adgang til fyrtårnet mod en beskeden
betaling (læg en tier i bøssen). Herfra kan man overskue landskabet, som domineres
af hav, klitter, klithede, søer og plantage. Mod syd ses Agger Tange med den lange
række af høfder, som blev bygget i perioden fra 1900 til 1920 for at beskytte tangen
mod havets gennembrydning. I det frodige landbrugsland øst for Ørum Sø knejser
Vestervig Kirke.
Lodbjerg Sande
Travetur til Lodbjerg Mile, et levende billede af, hvordan sandflugten ubønhørligt kan
tage magten og udslette al vegetation.

Kl. 11,30:

Thagaards Plantage (Ca. 10 minutter)
Plantagen, der har navn efter sandflugtskommissær Lauritz Thagaard, var en af de
syv forsøgsplantager i Thy, der blev anlagt i 1816 til »opelskning af skov«. Her lavede
man forsøg med såning og udplantning af små træer. Rødgran, birk, el, skovfyr,
bævreasp og pil var blandt de sorter, der blev anvendt, og man forsøgte at skærme
planterne mod det barske klima ved hjælp af diger og grøfter. Arbejdet blev udført
som ulønnet pligtarbejde af bønder fra stort set hele Thy. På trods af en ihærdig
indsats var der ikke meget held med plantagerne. De små træer var udsat for blæst,
udtørring og frost, og man måtte ofte supplere med nye planter. I løbet af godt og vel
20 år nåede ingen træer en højde, der gik over de skærmende diger, og det blev ved
en resolution i 1842 besluttet, at det var nytteløst at fortsætte forsøgene. Arealerne
blev opgivet, men nogle af træerne har alligevel været sejlivede og står i dag som
krumme, levende levn fra sandflugtsbekæmpelsens pionertid.
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Vangså Klithede
På Vangså Hede kan sandflugtslandskaber i stor skala opleves. Bag de markante
havklitter kan man se de parabelformede klitter, på hvis østside de såkaldte
klitrimmer udgør op til kilometer lange og smalle klitformationer. Mellem disse ses de
store afblæsningsflader, der udgør unikke levesteder for sjældne planter. Således
ligger omkring det tidligere fiskerleje Vangså et større, sammenhængende og åbent
naturområde, der er dækket af klithede og domineres af dværgbuske. Flere af
lavningerne er enten fugtige i store dele af året eller permanent vanddækkede.
Vangså klithede er et vigtigt yngleområde for mange arter af vadefugle.
Kl. 12,30:

Frokostpause
Hanstholm Fyr og Hansted Kirke
Fyret blev i 1843 indviet som det første på vestkysten efter pres fra sømagten
England som havde lidt adskillige voldsomme skibsforlis i farvandet.
Det 23 m høje ottekantede fyr står på et højdepunkt syd for Hanstholm. Med
et kraftigt lys og en flammehøjde på 65 m er det det danske fyr som kan ses længst
væk. Det hvide fyrtårn og de gule fyrbygninger er fredet og blev i 1979 købt af
Hanstholm Kommune som indrettede dem som museum og udstillingslokaler.
En lille handicapvenlig travetur, ca. 500 meter, med stor udsigt over Hanstholm
Reservatet.
Hansted Kirke er opført i 1100-tallet uden tårn, men klokken fra 1793 hænger i en
udbygning på korets østgavl fra omkring 1862. Tidligere stod klokkehuset på en
affladet bronzealderhøj på kirkegården. Bygningen har alle den romanske kirkes
karakteristiske træk. Trods de forandringer, der senere er kommet til, fremstår den
stadigvæk som et eksempel på middelalderens fremragende beherskelse af
stenbyggerkunsten. Over våbenhusets indgang sidder nu den tympanon (stentavle),
som oprindeligt sad over kirkens norddør.

Kl. 14,00:

Isbjerg
Isbjerg er Hanstholm Vildtreservats højeste punkt med 56 meter over havet. Herfra
har man en storslået udsigt over Nationalpark Thys nordlige del, som indrammes af
Vesterhavet, Hanstholmen i nord, Tved Klitplantage mod øst og Nors Sø og Vilsbøl
Plantage mod syd.

Kl. 15,00:

Nystrup Camping
Der serveres kaffe til medbragt brød
Under hjemturen forlader jeres guide jer ved Vestervig kirke.
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