Kystbyen Thorsminde

Thorsminde – stedet hvor Nissum Fjord og Vesterhavet mødes, og hvor havnen i Thorsminde syder af
stille charme og livlig aktivitet.
Byen har en meget speciel beliggenhed på den smalle landtange mellem Vesterhavet og Nissum Fjord.
Uanset hvor man færdes i Thorsminde-området har man en dejlig udsigt til fjord, klit og hav.
Hovederhvervet er fiskeri, og det har naturligvis sat sit præg på byen. Det er altid spændende at se, når
kutterne kommer ind fra havet og losser fiskene. Havnen ligger lige bag klitterne og indsejlingen og
afgrænses af to lange moler ud i Vesterhavet. En spadseretur ud på molerne er – uanset vejret – altid
en oplevelse.
Hele området er et yndet område for lystfiskere fra tidlig forår til sen efterår med mulighed for at fiske i
både hav og fjord. Sild, makrel, havørred og laks er blot nogle af de arter, du kan få på krogen. Husk at
indløse Fisketegn online.

Du kan også besøge Thorsminde til Den store sildedag og Fiskens Dag. I Den Røde Auktionshal afholdes
der i sommermånederne fiskeauktion for turister. Følg godt med – for det går stærkt! Hold øje med de
aktuelle begivenheder på Thorsmindes hjemmeside eller læs meget mere om byen og området her:
https://www.visitholstebro.dk/search?vdkgs%3Dthorsminde
Hos Nørgaard Fisk & Røgeri kan du smage på de lækre friskfangede fisk fra havet og fjorden, og
bagefter kan du besøge Café Havglimt for en fantastisk is til dessert. Se mere på vores Facebookside, hvor du kan følge med i hverdagen i Café Havglimt.
Vi har også en dejlig restaurant, der er beliggende lige ved siden af campingpladsen, Restaurant
Vestkysten. Se mere på deres Facebook side: https://www.facebook.com/Restaurant-Vestkysten385636538916246/

Thorsminde har også en interessant historie at fortælle. Én af de største strandingsulykker med næsten
1400 omkomne skete i 1811 ud for Thorsminde. Her forliste to store engelske linieskibe St. George og
Defence. Denne tragiske begivenhed er baggrunden for, at det første Strandingsmuseum St.
George blev grundlagt i Thorsminde, og på museet kan man i dag se en lang række genstande fra de to
engelske skibe.
Desuden er der en spændende butik, der sælger maritime ting og tøj tilknyttet museet, altid et besøg
værd. Eller besøg Café og Restaurant St. George – se mere Facebook

Thorsminde tilbyder den perfekte ramme for mange aktiviteter i og på vandet. Mange kommer her for
sejlads og surfing. Havet og Fjordens Hus er et vandsportscenter med kajakroning, roning, dykning,
coastalroning, svømning og stand-up paddle boards.
Fra den 26. juni til 19. august 2020 øges badesikkerheden på Thorsminde Strand. Det eksisterende
flydetov mellem molerne i Vesterhavet suppleres med et livreddertårn og livreddere fra TrygFonden.
Thorsminde er med sin unikke beliggenhed en del af Geopark Vestjylland og Naturpark Nissum Fjord.

INFO NISSUM FJORD:

Nissum Fjord ligger i Vestjylland vest for Vemb og afgrænses fra Vesterhavet af en 13 km lang
landtange, Bøvling Klit, med udløb gennem en sluse ved Thorsminde.
Fjorden har et vandareal på 70 km² eller 7.000 ha, men vanddybden er på kun ca. 1 meter, og de
dybeste arealer i Felsted Kog og fjordens centrale dele 2-3 meter; den nordlige del af fjorden, som
hedder Bøvling Fjord, er så lavvandet, at den undertiden tørlægges helt ved stærk blæst.
Nissum Fjord har tilløb fra bl.a. Ramme Å, Flynder Å, Damhus Å og som det største vandløb Storå, der
har sit udløb i det østlige hjørne af Felsted Kog i den sydøstlige ende af fjorden.
Der kan fiske ål, gedder, aborrer og helt i Nissum Fjord.
Nissum Fjord er en del af fjordlandskabet langs vestkysten. Kun en smal tange med klitter og slusen
ved Thorsminde adskiller fjorden fra Nordsøen.
Gæster, der kører langs klitterne på kystlandevejen, oplever fjorden og engene som et stort, ofte
fuglerigt område. Stopper man op eller bliver taget med på tur af de lokale, åbner sig den mangfoldige
natur og det kulturlandskab, der hele vejen rundt præger Nissum Fjord.
Se oversigt over nogle af de små jollehavne i Nissum Fjord
Ved flere af havnene er der madpakkehus og shelterplads. I gamle dage var fjorden en central
ressourcebank for mennesker i området, der høstede tagrør og gik på fiskeri og jagt for at skaffe til
dagen og vejen.

Der er 3 ruter rundt om Nissum Fjord: En vandresti ved Indfjorden på 14,7 km (blå rute), en noget
længere vandresti på 70,9 km (rød rute) og en cykelsti på 84,5 km (gul rute).

Naturpark Nissum Fjord:
Oplev et område med hav, fjord, klit, hede og skov.
Naturpark Nissum Fjord er en perlerække af naturoplevelser, kulturoplevelser og kunstnere i særklasse.
Der er et rigt dyreliv i området, som kan opleves på smukke vandre- og cykelruter.
Naturpark Nissum Fjord omfatter fjorden og det omkringliggende natur- og kulturlandskab. Her finder
du forskellige naturtyper; fjord, rørskove, engarealer, klithede, skove og søer. Kulturlandskabet
omfatter landsbyer, herregårde, landbrug og landbrugsarealer.
Nissum Fjord og nogle af de omkringliggende arealer er udlagt som fuglereservat med et rigt og
spændende fugleliv.
Med beliggenheden på trækruten langs Vestkysten tiltrækker fjorden mange rastende fugle i for- og
efteråret på deres rejse til og fra de arktiske yngleområder til vinteropholdsstederne i Syd- og
Vesteuropa.
Fjorden er ikke blot en rasteplads, men også et vigtigt område for ynglende fugle. Derfor der er
bestemte regler omkring færdsel på og omkring fjorden. Det er tilladt at windsurfe i Nissum Fjord i visse
perioder og på visse områder.
En af de helt store oplevelser i Naturpark Nissum Fjord er fjordruten som går rundt om Nissum Fjord.
Ruten er på 70 km afmærket rød rute som går gennem alle de små fjordhavne.
Læs mere på Naturpark Nissum Fjords hjemmeside:
https://www.naturparknissumfjord.dk/

Husby Klitplantage Ruten
Tag på en unik vandretur på 15 km på vestkystens
første certificerede vandrerute i Husby Klitplantage ved Vesterhavet. Du vandrer i varieret terræn, tæt
på vandet, og bliver udfordret i klitterne langs den smukke barske vestkyst, du mærker stilheden på
heden, møder årstidens farver og hører fuglene kvidre, mens du bevæger dig
gennem Husby Klitplantage.
Læs mere her:
Besøg også Husby Klitplantage Ruten som er premium kvalitetsvandrerute, der går gennem klithede,
skov og nogle af Danmarks største parabel klitter.

BOVBJERG FYR

Nord for Thorsminde finder du Bovbjerg Fyr, som vi i løbet af ugen skal besøge.
Det vrimler med historier i landskabet omkring Bovbjerg Fyr, moræneknolden Bovbjerg. Forhistorien stedets geologi - er en spændende historie om naturens enorme kræfter for mange tusind år siden. I
dét perspektiv er historien om fyret temmelig ny.
Høfderne fortæller også historie. De markerer afslutningen på en tid hvor et grådigt hav åd kraftigt af
landet. Omtrent samtidig blev fyrvæsenet et vigtigt våben i kampen for at dæmme op for "Jernkystens"
uhyggelig mange skibsforlis.
Egnens kirker og egnens mindesten fortæller historier, og historierne om kunstnerlivet på Bovbjerg i
første halvdel af 1900-tallet er et kapitel for sig.
De mange historier fortælles bl.a. i Bovbjerg Fyrs historiske værksted, Fyrforstand.
Du kan læse meget mere her: https://bovbjergfyr.dk/

