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1.    Flamingo Naturpark 
Skalstrupvej 10 
7570 Vemb 
10 min. i bil

2.     Mrs. Pedersen’s Garden 
Skalstrupvej 36 
7570 Vemb 
15 min. i bil

3.    Klosterheden Forest 
7600 Struer 
25 min. i bil

4.    Hornvarefabrikken 
Storbjergvej 2 
7650 Bøvlingbjerg 
20 min. i bil

5.    Bovbjerg Light house 
Fyrvej 27 
7620 Lemvig 
30 min. i bil

6.    Strandingsmuseum 
St. George 
Vesterhavsgade 1.E 
6990 Thorsminde 
30 min. i bil

7.    Fjand Gardenshop 
Klitvej 49 
6990 Ulfborg 
20 min. i bil

8.    Husby Klitplantage 
6990 Ulfborg 
30 min i bil

9.    Vedersø Personage 
Kaj Munks Præstegaard 
Vesterhavsvej 7A 
6990 Ulfborg 
20 min. i bil

10.  Stråsø Forest 
15 min. i bil 

Se en kort omtale af 
de forskellige seværdigheder

på side 2
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R E C O M M E N D AT I O N S 

 

1. Flamingo Nature Park
Flamingo Naturpark med en spændende 
blanding af natur og forunderlige haver; 
Her er pavilloner, søer, vandfald, hyggelige 
siddesteder, ønskebrønd, springvand, Slyk 
Kloster og meget mere.

På din tur rundt i parken vil du opleve, at 
natur og park blander sig i skøn forening, 
så hold derfor øje med dyrespor, ællinger 
og andre dyreunger i parken.

2. Fru Pedersens have
Fru Pedersens have er 2 tønder land  
– eller lidt over 11.000 m2 stor  
landbohave i engelsk cottage garden  
– stil beliggende tæt ved Vemb.

Haven emmer af romantisk stemning, de 
mange smukke blomster og buske i sarte 
farver, spændende skure og Frøken  
Violas Vaskeri, listige lysthuse samt flere  
veludstyrede og smukt indrettede  
skurvogne, som man må kigge ind i.
Overalt ses hyggelige stilleben, forskel-
lige kreative opstillinger laver f.eks. med 
årstidens blomster, genbrugsmaterialer og 
naturtro fugleæg lavet i beton. 

Her er flere end 150 siddepladser fordelt 
i haven, på de overdækkede terrasser, 
i skure og lysthuse, samt 70 pladser i 
festlokalet hvor du altid kan finde et 
spændende sted, inde som ude, hvor du 
kan sidde og suge indtryk til dig, mens 
du nyder din medbragte mad. Vores helt 
specielle antikke havemøbler kommer så 
smukt til sin ret omkranset af velduftende 
frodighed. 

3. Klosterheden
Klosterheden Plantage mellem Lemvig, 
Holstebro og Struer er Danmarks 3. stør-
ste skovområde.

Klosterheden har en af Danmarks største 
bestande af de flotte krondyr, som bedst 
kan opleves ved solopgang og solnedgang.

I september og oktober kommer hannerne 
i brunst og du kan høre de karakteristiske 
brøl. Fra toppen af Fladhøj kan du ofte se 
kronvildt på plantagens store hede areal.

Gå på jagt efter bæverspor ved Møllesøen 
og langs Flynder Å, hvor du kan finde træ-
er, som er fældede af bævere og se deres 
imponerende dæmninger i vandet.

4. Hornvarefabrikken
På Hornvarefabrikkens værksted i 
Bøvlingbjerg værnes der om det gamle 
håndværk og den viden, som er opar-
bejdet gennem 200 år. Forarbejdnings-
processerne af horn til skeer, smykker 
og brugsgenstande er næsten de samme 
som dengang husflidsarbejde var meget 
udbredt på egnen.

5. Bovbjerg Fyr
Bovbjerg Fyr ligger på kanten mellem den 
fede agerjord og den karrige sandjord. 
På kanten mellem istidens blidt svungne 
morænebakker og smeltevandssletten syd 
for Trans.

Fyret har ligget her siden 1877, ikke 
mindst til glæde for søfarten. Tårnets 93 
trin op til lanternen og den åbne rund-
gang belønnes med et brag af en udsigt. 
Fyrmester Rudes stue er blevet til en hyg-
gelig café. I fyrmesterens have kan børn 
og voksne gå på opdagelse. Hver måned 
kan man se nye kunstudstillinger.

6. Strandingsmuseum
Strandingsmuseum St. George i Thorsmin-
de på kanten af Vesterhavet formidler 
historien om strandinger og forlis på den 
barske jyske vestkyst og i Nordsøen og 
rummer bl.a. mange tusinde fund fra 
vraget af det engelske orlogsskib HMS St. 
George, der sammen med HMS Defence, 
strandede juleaftensdag i 1811 ud for 
Thorsminde. Næsten 1400 søfolk omkom 
ved de to skibes forlis.

De mange spændende fund fra vraget 
- kanoner og håndvåben, guldmønter, 
musikinstrumenter, vinflasker - giver et 
fantastisk indtryk af livet ombord i 1811. 
Dyk ned i strandingshistorierne, og lev dig 
ind i, hvordan de voldsomme begivenhe-
der påvirkede kystbefolkningen.

7. Fjand gaardbutik
I caféen i Fjand tæt på Vesterhavet nydes 
herlige hjemmebagte kager & god krumme, 
en let & frisk frokost med sæsonens gode 

lokale råvarer mens du ser på spændende 
og farveri kunst

8. Husby Klitplantage
Husby Klitplantage ligger tæt ved Vester-
havet og består af et bakket klitlandskab 
dækket af hede bevoksning og klitgræs, 
som går over i fyr- og granskov. Længere 
inde landet vokser bøg og andre løvtræer.

I plantagen kan du blandt andet opleve 
krondyr, rådyr, fuglekonge, musvåge, 
tårnfalk og natravn.

Klitten ”Marens Maw” (Marens Mave) 
ligger på kanten af skovarealerne og 
klitheden i den vestlige del af plantagen. 
Udsigten over det vilde Vesterhav, den 
rolige Nissum Fjord og Husby Klitplantage 
er fantastisk.

9. Vedersø Præstegaard
Kaj Munk flyttede ind på Vedersø Præ-
stegård som nyuddannet præst i 1924, 
det var her han mødte sin kone Lise, her 
deres 5 børn voksede op, det var her han 
havde sine mest virksomme år – hvor 
skuespil, prædikener, breve og digte kom 
til, og det var her, tyskerne i januar 1944 
hentede ham.

I dag formidles Kaj Munks alsidige liv og 
virke i de smukke rammer som præste-
gården og naturen udgør. Præstegården 
er ligeledes et samlingssted for forskellige 
kulturelle aktiviteter.

10. Stråsø Plantage
Stråsø Plantage er udover udnævnelsen 
om nationalpark også med i naturkanon 
over 15 af de skønneste pletter i Dan-
mark.

Sammen med Vind Hede er Stråsø 
Plantage et af Danmarks største sammen-
hængende hede landskaber. Råsted Lilleå, 
hvor bævere og laks boltrer sig, løber 
gennem området.

I området kan man også opleve oddere, 
ravne, forskellige småfugle og planter, 
nogle af dem er ligefrem sjældenheder 
som vårkobjælde og gøgeurter.
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