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Efter 50 år ved Henne Strand vil jeg gerne del 
nogle af de spændende oplevelser i naturen 
med jer. Naturen er skrøbelig så pas godt på 
den – for den skal nemlig stå til skue for 
mange generationer i fremtiden. Om du har 
mest lyst til at cykle eller vandre, er helt op 
til dig. Mine forskellige ruteforslag går fra 
ca. 2 til 18 km, så der er både noget for dem, 

der favoriserer den lille tur – og andre som 
har mod på lidt længere udfordringer. Jeg har 
testet dem flere gange og på alle årstider, og 
de vinder ved hvert gensyn.
Rigtig god fornøjelse og velkommen i vores 
unikke natur ved Henne Strand. 

Mange hilsner fra
N.K. Hansen

  INSTAGRAM: KØBMANDENS RUTER 
Hvis du gerne vil dele dine oplevelser med  
andre der er ude på Købmandens ruter, så brug:  
 
#kobmandensruter eller #kobmandhansen  

  FACEBOOK  
 Se de nyeste nyheder fra området og del dine  
 oplevelser med os på Facebook. 
 www.facebook.com/KobmandHansen 

FIND OGSÅ INSPIRATION HER  
#naturparkvesterhavet #viinaturen  
#meretevigendk og #visitwestdenmark

KØBMANDEN ANBEFALER 3 APPS  
TIL DIN TUR UD I NATUREN 
Har du lyst til at få fortællinger undervejs på dine  
ture i Naturpark Vesterhavet, så hent appen:  
Fortællinger i Naturpark Vesterhavet. 
Har du lyst til at komme på skattejagt og være 
med til finde den danske natur, så hent Danmarks 
Naturfredningsforenings app: Naturtjek. 
Vil du gerne lære de danske fugle at kende, så prøv 
Dansk Ornitologisk Forenings app: DOFs Fuglebog.

PÅ TUR UD I DET BLÅ ...

DEL DINE NATUR- 
OPLEVELSER MED ANDRE

årstider, og 

n i vores
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  Hunde skal altid være i snor, det er for at 
passe på dyrelivet og også af hensyn til 
andre gæster. Undtaget er strandene fra  
1. oktober til 1. april, her må hunde løbe 
uden snor, kun på stranden og ikke i klit-
terne. Du skal dog have fuld kontrol over 
din hund, hvis den skal løbe uden snor.

   Der findes hundeskove og andre afmærkede 
ruter i området. Se www.udinaturen.dk

  Affald i naturen kan være til fare for dyre-
livet og ødelægger den gode naturoplevelse.

  Bruger du en pose til din hunds efterladen- 
skaber, så sørg for at den kommer i en af- 
faldsspand, den megen plastik efterladt i 
naturen forurener. 

  Finder du affald i naturen så tag det gerne 
med til nærmeste affaldsspand.

  Tag hensyn i trafikken i sommerlandet, du 
har ferie, så du har god tid.

  Henne Strand ligger i Naturpark Vesterhavet 
og området byder på mange forskellige 
naturtyper og oplevelser. Se mere på:  
naturparkvesterhavet.dk

  Du kan læse mere om adgangsregler i  
skovene og i det åbne land på:  
www.mst.dk/friluftsliv.         

  Info, aktiviteter, cykelkort:  
www.visitwestdenmark.dk

  Panoramaruter: www.vestkystruten.dk

  Læs mere om naturen: www.flinkafnatur.dk

  Filsø: www.avjf.dk

  Info og aktiviteter: www.kobmand-hansen.dk

  Guidede ture og events: www.meretevigen.dk
 

 YOU TUBE 
 Her kan du finde flere skønne naturfilm fra  
 området. Søg på Henne Strand, Nymindegab,  
 Filsø og Naturpark Vesterhavet.

KILDER TIL KØBMANDENS RUTER
Henne: M. Ploug, P. U. Jepsen, L. Frandsen, 2012
Vestjyske billeder: P.U Jepsen, 1996
Tekst: Merete Vigen. Fotos: Merete Vigen m.fl.
Udgivet af: Købmand Hansens Feriehusudlejning 2018

GODT AT VIDE NÅR DU 
FÆRDES I NATUREN

HVIS DU VIL 
VIDE MERE

INDHOLD
 

RUTE 1 Filsø på cykel  18 km 4–7

RUTE 2 Grærup Langsø  17 km 8–11

RUTE 3 Blaabjerg Klitplantage  4 km 12–15

RUTE 4 De Blå Søer  6 km 16–19

RUTE 5 Løvklitten og Filsø  3 km 20–23

RUTE 6 Lyngbos Hede  6 km 24–27

RUTE 7 Henne Mølle Å  2–6 km 28–31
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I nærheden af Henne Strand er der skabt ny 
og fantastisk natur, der også kan opleves 
på cykel. I 2012 blev Filsø genskabt efter at 
have været udtørret og brugt som landbrugs-
jord gennem årtier. Købmanden holder meget 
af at følge det store naturgenopretningspro-
jekt – han kan huske, da nogle af områderne 
stadig var sø i 1940erne og har fulgt landbru-
get på Filsø gennem årene. Nu han tager ofte 
gæster med på cykelture i området, så de kan 
opleve naturen, og han fortæller om de store 
forandringer, han har oplevet gennem årene. 

Købmanden har i årevis arbejdet for etable- 
ringen af cykelstier i området, og de giver i 
dag en sikker cykeltur for hele familien med 
mulighed for mange naturoplevelser. 

Vil du opleve Filsø på cykel, så benyt de 
mange cykelstier i området. Du kan cykle fra 
Henne Strand, og dreje med Vestkystruten 
(rute 1) mod Filsø. Kommer du fra Houstrup/ 
Lønne, kan du følge Vestkystruten gennem 
Blaabjerg Klitplantage. Ruten rundt ved Filsø 
er også markeret som Panoramarute.

  Filsø Ellipsen: Ved Filsø finder du også Filsø 
Naturrum. Her er der overdækket picnicområde, 
toiletter og info om Filsøprojektet.

  Ved Filsø er der flere fugletårne. Benyt dem gerne, 
når du er inde i fugletårnene, kan dyrelivet ikke 
se og høre dig, og du har derfor en bedre chance 
for at få de gode naturoplevelser. 

  På Kløvbakken er der bord/bænke, toilet  
og infotavler.

  Husk kikkert.
  Vil du vide mere om vikingerne ved Henne Kirke 

og historien om Filsø, så besøg også Nymindegab 
Museum i din ferie, et fantastisk museum også for 
børnefamilier.

  Vælger du at cykle hele Panoramaruten, kommer  
du op forbi Blaabjerg, som er det højeste punkt  
i området med en flot udsigt.  
Hele ruten er 20 km.  
 
Læs om flere Panoramaruter på: 
www.vestkystruten.dk

RUTE 1
F ilsø på cykel

TIPS 
TIL TUREN

LÆNGDE Fra Henne Strand, 18 km. 
Vælger du at køre i bil til Filsø 

Ellipsen og starter cykelturen her, 
er ruten ca. 13 km lang.

UREN

KØBMANDENS YNDLINGSRUTER
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Om du kommer cyklende fra Henne Strand 
eller Houstrup/Lønne, så tag det første stop 
ved Tejnebjerg1. Her har du en flot udsigt 
over Filsø og Filsø Hede, som strækker sig 
helt til Vesterhavet.  
Følg cykelstien videre og tag et stop ved 
Filsø Ellipsen2, en cirkelbro, hvorfra du kan 
opleve søen på tætteste hold. Her finder du 
også Filsø Naturrum med picnicområde og 
information om Filsøprojektet. 

Herfra cykler du videre ad Dæmningsvejen, som 
går på tværs af Filsø – det giver dig oplevelsen 
af, hvor stor søen er med sine 915 ha. 
Lav en afstikker ind til Langodde Fugletårn3, 
her er der god mulighed for at følge fugle-
livet på engene øst for søen. Giver du dig god 
tid og er du heldig, så er der mulighed for at 
se både havørn og odder i området. 

Tilbage på cykelruten går turen videre mod 
øst, efter et par km bliver grusvejen til  
asfaltvej. 

Følg Panoramaruten indtil du når Kløvbakken4 
på nordsiden af Filsø. Herfra har du en fan-
tastisk udsigt over Fidde Sø, som er den rest 
af det gamle Filsø, der aldrig blev udtørret. 
Fra Kløvbakken er der god mulighed for at 
opleve traner og kronvildt. 

Turen går herfra videre mod vest ad cykel- 
stien til Henne Kirke5, og du slipper Pano-
ramaruten. 

Ved Henne Kirke kan du gøre et stop, her er 
nogle infotavler, der fortæller om den store 
vikingehandelsplads, der engang lå ved kirk-
en, og anden spændende historie i området. 

Herfra følger du cykelstien videre mod Henne 
Strand6 eller mod Filsø Ellipsen, hvis du 
startede turen der. 

Husk der er endnu flere skønne cykelruter i  
området.

RUTE 1 / 
BESKRIVELSE

Filsø på cykel

KØBMANDENS YNDLINGSRUTER · NATUROPLEVELSER VED HENNE STRAND

Tejnebjerg Langodde 
Fugletårn Henne Kirke

Filsø Ellipsen Kløvbakken Henne Strand

2 4 6

1 3 5
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Her tæt på havet i de store klitplantager har 
vi Danmarks største bestand af kronvildt – en 
bestand på ca. 2000 dyr. Om dagen gemmer 
de sig ofte i plantagerne, men enkelte steder 
kan du være heldig at se dem om dagen. 

Grærup Langsø er et af de steder. Her kan du 
betragte dyrene på afstand, når de går og 
græsser omkring Langsøen. 

I september/oktober kan du opleve de store 
hjorte i brunst. 

Et fantastisk skue når hjortene udfordrer hin- 
anden og har travlt med at holde sammen på 
deres flok. Hjortenes dybe brøl kan høres på 
lang afstand. 

Købmanden har selv nogle naturarealer, hvor 
han bl.a. har lavet vandhuller så dyrene kan 
komme og drikke.

  Turen starter fra Nørreenge P-plads, men du kan 
også starte turen fra dit feriehus, hvis du gerne 
vil cykle en længere tur.

  Bliv på vejene og betragt kronvildtet på afstand, 
så skræmmer du dem ikke væk.

 

  Kikkert er en god idé at tage med, men dyrene 
kan for det meste sagtens ses med det blotte øje.

  Fra Nørreenge P-plads udgår der 2 vandreruter i 
Kærgård Plantage (rød 2 km, gul 5 km). Du kan 
også gå til Petersholmtårnet ved Filsø. Tårnet er 
indrettet med handicapvenlig adgang.

RUTE 2
Grærup Langsø

TIPS 
TIL TUREN

LÆNGDE 17 km 

UREN

KØBMANDENS YNDLINGSRUTER

KRONDYR
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Cykelturen starter fra Nørreenge P-plads ved 
Kærgård Klitplantage1. Du krydser landevejen 
over i skoven, lidt inde i skoven møder du 
cykelstien, som du drejer til venstre ad og 
cykler mod syd. De første par km kører du 
gennem Løvklitten, som er et landskab med 
tilsandede egetræer. Gamle egetræer som 
blev dækket af sand, da sandflugten hær-
gede den jyske vestkyst. Et helt særligt na- 
turfænomen som har skabt et næsten trolde- 
agtigt landskab. Fortsæt til du når et t-kryds,
drej til højre og følg så Nørrekærvej til højre 
videre mod syd. Du cykler over nogle færiste 
og har nu Tane Sø på din venstre side. Områ-
det var ind til midten af 1990erne engarealer, 
hvor der bl.a. blev slået hø. Der er nu lavet 
en vandstandshævning, så det i dag er en 
mosaik af sø med små holme. Arealerne rundt 
om Tane Sø bliver naturplejet med kreaturer. 

Du passerer igen færiste og fortsætter ad 
grusvejen, til du når asfaltvejen til Børsmose 
Strand. 
Kryds asfaltvejen og fortsæt med Langsøvej, 
længere fremme krydser du et militært køre- 
spor og fortsætter ind gennem skoven.  
Ude af skoven krydser du igen det militære 
kørespor, og Grærup Langsø dukker nu op på 
din venstre side. En høj klit, Langsø Bjerge2, 
dukker op på din højre side. Tag et stop her 
og sæt dig på bænken og nyd den fantastiske 
udsigt. Herfra har du også god mulighed for 
at se kronvildt. Fortsæt til du når asfaltvejen 
og drej til venstre ad den, tag også gerne et 
stop ved det udkigstårn3 der kommer på din 
venstre side. Fortsæt til Grærup By og drej til 
venstre med asfaltvejen mod Børsmose. Grærup 
er en af de landsbyer, der blev nedlagt i mid-
ten af 1960erne, da området blev udlagt som 

militært øvelsesterræn. Du cykler nu langs 
den gamle kystskrænt, når du kommer op  
på toppen af kystskrænten4, har du udsig- 
ten over Grærup Langsø, herfra ses kron- 
vildtet ofte.
Kør videre mod Børsmose og stop gerne ved 
Børsmose Kirke5, en fin lille kirke. Du når et 
kryds og følger asfaltvejen mod Børsmose 
Strand, efter et par km møder du cykelrute 1, 
som du følger til højre ind gennem skoven til 
du når et t-kryds. Her drejer du igen til højre 
og følger grusvejen. Du møder et infoskilt på 
din venstre hånd, på modsatte side af vejen 
går der en sti ind til Oktogonen6, et stort 
bålhus som er perfekt til en pause. Fra info-
skiltet cykler du videre og møder rute 1 og 
følger den til venstre. Du følger nu cykelstien 
tilbage gennem Løvklitten, og drejer til sidst 
til højre ud til Nørreenge P-plads. 

KØBMANDENS YNDLINGSRUTER · NATUROPLEVELSER VED HENNE STRAND

Kærgård  
Klitplantage Udkigstårn Børsmose Kirke

Langsø Bjerge Kystskrænten Oktogonen

2 4 6

1 3 5

RUTE 2 / 
BESKRIVELSE
Grærup Langsø
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Blaabjerg Klitplantage, var et af de store 
klitområder der i slutningen af 1800-tallet 
blev plantet til for, at stoppe sandflugten her 
tæt på havet.  
Flere steder strakte sandet sig mange kilo- 
meter ind i landet og drev folk væk fra deres 
gårde og jord. Arbejdet bar frugt, og man fik 
stoppet sandet, og midt i plantagen hæver 
sig Blaabjerg, der med sine 64 meter er det 
højeste punkt i hele området. 
Blaabjerg er et yndet udflugtsmål i dag med 
den smukke udsigt, og Købmanden kommer 
her ofte – her er altid læ i plantagerne til en 
god travetur, når vestenvinden suser. 

Førhen kunne man fra Blaabjerg se langt om- 
kring, inden skoven voksede op, derfor var 
Blaabjerg også landkending for de søfarende 
langs den jyske vestkyst.

  Mosebøllebær og revlingebær (se foto på næste 
side) giver en fortrinlig snaps. Pluk de modne 
bær og overhæld dem med vodka. Lad dem stå og 
trække nogle måneder, si bærrene fra og fortynd 
med vodka til den styrke du kan lide. Kan sødes 
med lidt honning, hvis du bedre kan lide det.

  Du kan også gå den gule rute fra Blaabjerg, den 
er ca. 11 km lang, og du når helt ud til Lyngbos 
Hede ved Henne Strand.

TIPS 
TIL TURENUREN

KØBMANDENS YNDLINGSRUTER

RUTE 3
Blaabjerg Klitplantage

LÆNGDE 4 km 
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Start din tur fra P-pladsen ved Blaabjerg . 
Gå først op og nyd den fantastiske udsigt. 
Mod vest har du havet og Henne Strand, mod 
syd kan du se Filsø som blev genskabt i 2012. 
Mod nord har du kigget ud over de lave are-
aler, der støder op til Ringkøbing Fjord. 

Stenen på Blaabjerg er rejst over den første 
leder af Klitvæsenet, Thyge de Thygeson. 
Inden skoven voksede til, kunne man fra 
Blaabjerg tælle 40 kirketårne i klart vejr. 

Nedenfor trappen starter rød rute, som 
du følger rundt gennem skoven. Her får  
du en fornemmelse af de store klitforma-
tioner, når du går ad stierne gennem det 
kuperede terræn. På din vej møder du både 
krydsende ridestier og mountainbikeruter, 
rigtig mange bruger de rekreative mulig-
heder i Blaabjerg Klitplantage. 

Nogle af landets bedste, og sværeste, moun- 
tainbikeruter findes ved Blaabjerg, så vær 
forberedt på at møde cyklister i skoven. 
De store klitplantager er også velegnede til 
at gå på svampejagt i, fra midt på sommeren 
kan du finde kantareller, og når sensommeren 
sætter ind, er der mange rørhatte at finde.  
Så tag kurven og svampekniven med, måske 
er der noget godt at finde til en lækker mid- 
dag. Både i plantagerne og på hederne kan
du plukke mosebøllebær (det vestjyske blå- 
bær), dejlige med mælk på, eller som syltetøj 
til pandekagerne. Revlingebær, eller sortebær 
(se foto på forrige side) som de også kaldes, 
findes overalt på hederne og i lysninger, de er 
også spiselige. 
Plantagen består mest af nåletræer, men på 
turen kommer du igennem et lavt egekrat, 
det er det eneste oprindelige skov, der er i 
området, alt andet er plantet efter 1878. 

I slutningen af ruten møder du et skilt, der 
viser til venstre til en skulptur, der står i 
skoven. Lav en lille afstikker ned til skulp-
turen2, inden du går det sidste stykke tilbage 
til P-pladsen. Måske skal du en tur mere op 
på Blaabjerg, og ellers er der mulighed for at 
spise sin picnic i læ af skoven, inden turen 
går hjemover. 

KØBMANDENS YNDLINGSRUTER · NATUROPLEVELSER VED HENNE STRAND

Blaabjerg

Skulpturen
1

2
RUTE 3 / 

BESKRIVELSE
Blaabjerg Klitplantage
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Klitområderne nord for Henne Strand er i 
dag et landskab, hvor sandet er bundet fast 
af plantevækst. Men færdes man i klitland- 
skabet, kan man godt forestille sig, hvor vildt 
og uvejsomt det har været bare for 150 år 
siden, inden man plantede skov. Da turismen 
kom til Henne i starten af 1900-tallet, og de 
første feriehuse skød op, blev der bygget 
i de åbne klitter, og vejen til Henne Strand 
var blot et sandet hjulspor. 
I dag er klitterne plantet til og klitplan-
tagerne breder deres beskyttende tæppe ud 
over landskabet alt sammen på baggrund  
af mange års ihærdigt arbejde. 

Købmanden har oplevet mange forandringer, 
fra da Henne Strand var en lille badeby til nu 
– et stort feriehusområde, hvor der er gæster 
året rundt. Han kender mange af de steder, 
hvor naturen er skønnest, og hvor der er fred 
og ro til store naturoplevelser. Et af de steder 
er De Blå Søer.

  Vil du gøre turen længere (8 km), kan du fra 
P-pladsen ved Houstrup Strand, fortsætte ad  
gul rute mod nord og derefter retur mod syd 
gennem landskabet. 

  Der udgår også en rød rute fra P-pladsen ved 
Houstrup Strand, den er ca. 3 km. Begge ruter 
kan du finde på www.udinaturen.dk

  I klitterne kan du også finde klitrosen, ikke at 
forveksle med rynket rose, som er en invasiv art, 
der bekæmpes, da den ellers breder sig voldsomt 
og udkonkurrerer den naturlige flora. Klitrosen 
er en lille, fin hvidlig rose, som dufter mildt og 
skønt. I efteråret kan hyben fra klitrosen bruges 
til at lave en fortrinlig snaps af.

RUTE 4
De Blå Søer

TIPS 
TIL TUREN

LÆNGDE 6 km 

UREN

KØBMANDENS YNDLINGSRUTER

HENNE- 
GÅRDS 
KLITTER
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Du skal ikke gå eller cykle langt for at være 
ude af feriehusområdet, og tager du turen 
nordpå mod Houstrup Strand, møder du 
„De Blå Søer“. 

For enden af Gøgevej er der en lille P-plads1 
med information, her kan du starte turen. 
Ruten er bedst på gåben, du kan også cykle 
den, men der vil være nogle strækninger, hvor 
du er nødt til at trække cyklen.

Du går gennem et naturfredet område, på højre 
side Lyngbos Hede, og på venstre hånd Henne- 
gårds Klitter, som begge er blevet fredet på
privat initiativ. Du går først gennem et areal, 
der blev brugt til sprængning af ammunition 
efter 2. Verdenskrig, se skiltning herom og 
hold dig på stien. Du når frem til en sti på 
tværs ved skoven, her følger du gul rute til 
venstre gennem klitterne, her fornemmer du 

med de store klitter, og hvor voldsom sand-
flugten har været tidligere. Snart dukker der 
en lille klitsø op på din venstre hånd, og kort 
efter på din højre hånd har du „De Blå Søer“2. 
Navnet har de nok fordi de på solskinsdage 
spejler den blå himmel. Det er næringsfattige 
klitsøer, her og i de mange fugtige lavninger 
vokser planter, som er helt særligt knyttet til 
klitlandskabets natur. For at sikre de sjældne 
planter, bliver der afgræsset med heste i som- 
merhalvåret. Det giver lys og luft, og du kan 
både finde orkideer i området, og den lille, 
fine klitvintergrøn. 
Hold også udkig efter hedens krybdyr som 
hugorm, firben og stålorm. 

Længere fremme når du P-pladsen3 ved Hou-
strup Strand, herfra følger du asfaltvejen mod 
øst ca. 1 km. Her møder du igen gul rute, som 
du følger til højre tilbage mod Henne Strand. 

På vejene gennem klitterne kørte man tidlig-
ere med redningsbåden, så den kunne sættes 
i havet, hvis et skib var ved at strande. 
Redningsvejen kan du stadig følge på lange 
strækninger i plantagen. 

Den jyske vestkyst har altid været farlig og 
berygtet blandt de søfarende. Mange skibe 
er strandet, og dermed mange liv gået tabt. 
Langs kysten finder man på ældre kort de 
såkaldte „Dødemandsbjerge“ – steder hvor 
man kunne begravede de lig, der drev i land. 
Livet på og ved havet har altid været ud-
fordrende, også i dag skal man have respekt 
for Vesterhavet. 

Når du kommer ud, hvor skoven slutter, har 
du Lyngbos Hede foran dig på venstre hånd, 
og du følger stien tilbage mod Henne Strand. 

KØBMANDENS YNDLINGSRUTER · NATUROPLEVELSER VED HENNE STRAND
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En af de mest særegne naturoplevelser du 
kan få i nærheden af Henne Strand er Løv- 
klitten i Kærgård Plantage. Det er en til-
sandet egeskov, som skaber et helt specielt 
klitlandskab, som skal opleves på alle års- 
tider, det er smukt både ved sommer- og 
vintertid.

Løvklitten er gamle egetræer, der er sandet 
til under den sandflugt, der tidligere hær-
gede den jyske vestkyst. Især ved løvspring 
kan man se, at de træer du ser i dag, er 
grene fra gamle træer. 

Træerne springer ud i forskelligt tempo 
og farver, så der danner sig en fantastisk 
mosaik i landskabet. 

Løvklitten ligger lige vest for den natur- 
genoprettede Filsø, som du også kan besøge 
på samme tur. 
Mange af Købmandens cykelture går gennem 
Løvklitten, når han også besøger Filsø – han 
anbefaler i øvrigt altid sine gæster til at 
bruge de anlagte stier og veje, for på den 
måde beskyttes naturen bedst og der skabes 
færrest forstyrrelser.

  Fra Nørreenge P-plads udgår også gul rute, som 
er 5 km lang. På den tur kommer du tættere på 
havet og kommer op på Gråmule Bjerg, som har 
en af de flotteste udsigter i området. Turen er 
velegnet til både at cykle og gå.

  Ved Filsø er der flere fugletårne. Benyt dem gerne, 
når du er inde i fugletårnene kan dyrelivet ikke se 
og høre dig, og du har derfor en bedre chance for 
at få de gode naturoplevelser. 

  Petersholm Fugletårn er bygget handicapvenligt, 
så du kan køre op i tårnet med kørestol, og du 
kan også have barnevognen med.

  Vil du gerne yderlige opleve kronvildt, er  
Grærup Langsø en rigtig god mulighed. 

 Nyd de mange dyr fra holdepladsen ved lande-
 vejen lige syd for Børsmose Kirke. 
 Bliv ved vejen, så skræmmer du ikke dyrene væk.

TIPS 
TIL TURENUREN

KØBMANDENS YNDLINGSRUTER
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Fra Nørreenge P-plads   ved Kærgård Plantage 
kan du følge rød rute igennem Løvklitten, en 
skøn tur i varieret terræn, og især spændende 
med børn, da det nærmest ligner en trolde- 
skov set med børneøjne. Der er mange udgå-
ede træer, det er med til at skabe mere liv i 
skoven, da der er mange insekter og svampe 
i træerne. Kig efter spættehuller i træerne, 
og lyt jer frem til hvor spætten er i skoven, 
måske er du også heldig at få den at se. 

Læg også mærke til de mange smukke mosser 
og laver, der er på træerne – nogle steder ser 
det nærmest ud, som om træerne har skæg. 
Laver gror meget langsomt, så lad dem ende-
lig sidde på træerne.  
Når du har været turen rundt, ender du til-
bage på Nørreenge P-plads. Her kan du spise 
din medbragte mad og læse mere info om 
klitplantagerne og om Filsø naturgenopret-
ningsprojektet. 

Fra P-pladsen fører der en sti til Petersholm 
Fugletårn2 ved Filsø. Fra fugletårnet har du 
udsigt over Filsø, som blev genskabt i 2012. 
Det er et af danmarkshistoriens største natur- 
genopretningsprojekter, og Filsø er i dag Dan-
marks 6. største sø. Fuglelivet er på rekordtid 
indvandret i området med 244 forskellige 
arter, en af dem er Danmarks største rovfugl, 
havørnen, som yngler ved Filsø. 

Filsø er også hurtigt blevet en af de mest 
artsrige søer i Danmark på vandplanter, arter 
man troede var uddøde i Danmark, er gen-
fundet i Filsø af de forskere, der følger søens 
udvikling. Fra tårnet har du også et kig ud 
over Petersholm, store markarealer hvor især 
mange gæs finder føde. På Petersholm går 
der det meste af tiden kronvildt, så brug kik-
kerten i fugletårnet og se om du kan få øje 
på dem. Områdets store klitplantager huser  
Danmarks største kronvildtbestand. 

KØBMANDENS YNDLINGSRUTER · NATUROPLEVELSER VED HENNE STRAND
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Tæt op ad Henne Strand ligger Lyngbos Hede, 
et stort hedeområde som den lokale kunstner, 
Christen Lyngbo (1871-1968), købte op og 
senere lod frede for at sikre en bid af de store 
kystnære hedelandskaber. 

Købmanden husker godt den noget ejen-
dommelige kunstner, som kom i butikken, 
dengang Købmand Hansen var ung kommis. 
Lyngbo var naturalist og malede især det 
vestjyske landskab og folks liv på landet. 
Han var også kendt som en noget af en 
excentrisk herre, der syede sit eget tøj og 
desuden holdt meget af at gå nøgen rundt i 
sin have. 

Maler Lyngbo satte mange spor i sit lokal-
område, både med fredningen af Lyngbos 
Hede samt han skænkede et areal til en af 
landets første naturistcampingpladser. 
Købmand Hansen har i dag en samling af 
maler Lyngbos billeder, som kan ses hos 
SPAR Købmand Hansen, Henne Strand.  

  Se Maler Lyngbos malerier på Nymindegab Muse-
um, både naturmalerier og portrætter af egnens 
arbejdende folk.

  Husk at holde hunden i snor af hensyn til dyre-
livet og andre gæster.

  Prøv nogle af de andre stiforløb, tag f.eks. den 
længere tur hele vejen rundt om heden.

  Pluk en lille buket porse med hjem til at lave 
porsesnaps af. Brug de friske blade og lad dem 
trække 4–5 dage i vodka. Filtrér snapsen, bland 
op til den styrke du kan lide og gem den gerne 
nogle måneder, inden du drikker af den. Er du i 
tvivl om det er porse, du har fundet, så gnid et 
par blade, og en kraftig og skøn duft breder sig.

  Besøg Christen Lyngbos grav ved Henne Kirke. 
Graven ligger øst for kirken mellem kirken og 
kroen op ad kirkegårdsmuren.

RUTE 6
Lyngbos Hede

TIPS 
TIL TUREN

LÆNGDE 6 km 

UREN

KØBMANDENS YNDLINGSRUTER
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Start turen fra Henne Strand ved at følge 
stien langs Strandvejen øst ud af byen til
Tuttes Bjerg1. Fra Tuttes Bjerg er der en stor-
slået udsigt over hele Henne Strand området, 
med et kig til Vesterhavet og Filsø. Mod nord  
har du udsigten over Lyngbos Hede, som ind-
rammes af Blaabjerg Klitplantage. 

Følg cykelstien videre mod øst, her dukker 
et hvidt, stråtækt hus, Lyngbos Hus2, op 
på jeres venstre hånd. Huset byggede Maler 
Lyngbo, og det var rammen om hans liv og 
malervirke gennem mange år. Huset er pri-
vatejet så bliv på cykelstien. 

Fortsæt og drej af til venstre og fortsæt ad 
Strandfogedvej. Her dukker Lyngboparken3 op 
på din venstre side, en naturistcampingplads, 
som Maler Lyngbo skænkede areal til i 1965. 

Lidt længere fremme drejer Strandfogedvej 
mod højre, du følger grusvejen til venstre, 
som bliver til et sandet spor, der leder dig 
mod vest til Lyngbos Hede. 

Når du når Lyngbos Hede4, følger du stien, 
der er markeret med gul pil tværs over 
heden. Heden er en mosaik af våd og tør 
hede, det giver også en variation i plante- 
livet. På de våde hedepartier møder du 
måske en særlig duft – det er porsen, der gror 
her, den giver en fortrinlig snaps. Det er 
også her klokkelyngen blomstrer smukt om 
sommeren. Senere på sommeren blomstrer  
hedelyngen som et smukt, lyslilla tæppe. 

Store dele af heden bliver i dag naturplejet 
med græssende dyr, for at undgå at heden 
springer i skov. 

På heden kan du også opleve flere fredede 
dyrearter, f.eks. firben og hugorm, de op-
holder sig oftest på en solfyldt plet med læ 
for vinden. 

Går du tidligt eller sent på Lyngbos Hede, 
kan du være heldig at se kronvildt op mod 
plantagen. 

Når du er nået tværs over heden og nærmer 
dig feriehusområdet, følger du stien til 
venstre markeret med en gul pil, indtil du når 
feriehusområdet og Lyngbovej5. 

Drej til højre ad Lyngbovej, derefter til 
venstre ad Gøgevej, så er du tilbage i 
Henne Strand og kan slutte af med at se 
nogle af Maler Lyngbos malerier i SPAR 
Købmand Hansen, Henne Strand.

KØBMANDENS YNDLINGSRUTER · NATUROPLEVELSER VED HENNE STRAND
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Et besøg ved Henne Mølle Ås udløb til havet 
er en ny oplevelse hver gang. Vind og vejr 
flytter hele tiden åens udløb og former kon- 
stant landskabet på nye måder. Alene køre- 
turen over Filsø Hede er en storslået oplevel- 
se – turen går ad en grusvej, og man tænker, 
ender den aldrig? 

Men lige pludselig dukker Henne Mølle Å 
Badehotel op, et fint lille badehotel der er
tegnet af Danmarks store arkitekt, Poul Hen- 
ningsen (PH). Det er nærmest som en lille 
tidslomme med det gamle badehotel fra 1936

og de enkelte feriehuse, kun bilerne af- 
slører, at man er i nutiden. 
Herude, længst mod vest, kan der opleves en 
stilhed og et mørke som efterhånden kun fin- 
des få steder i Danmark. 

Det er noget af det, som Købmand Hansen 
sætter mest pris på ved Henne Mølle Å, hvor 
solnedgangen også er helt betagende. 

Henne Mølle Å afvander Filsø, som blev 
naturgenoprettet i 2012, og i dag er 
Danmarks 6. største sø. 

  Du kan cykle og gå fra Henne Strand sydpå 
gennem feriehusområdet til Henne Mølle Å  via 
Hjelmevej/Gejlbjergvej.

  Går du mod syd langs stranden fra Henne Mølle Å, 
så vær opmærksom på den skiltning du møder, da 
du går gennem et forurenet område.

  Ser du en sælunge på stranden, så lad den være 
og hold afstand. Den er OK og hviler bare, moren 
er lige i nærheden og holder øje med den fra 
havsiden.

  Fra 1. oktober til 1. april må hunde løbe uden 
snor på stranden, ikke i klitterne. Du skal dog 

 have fuld kontrol over din hund, hvis den skal  
 løbe uden snor. Der findes flere hundeskove i  
 området, som er åbne hele året.
  Besøg også Filsø om aftenen hvor der er fugle- 

tårne, vandrestier og mange naturoplevelser at  
få, f.eks. havørnen, Danmarks største fugl.

TIPS 
TIL TURENUREN

KØBMANDENS YNDLINGSRUTER

RUTE 7
Henne Mølle Å
LÆNGDE 2–6 km
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Start din tur på broen over Henne Mølle Å
hvor du har det det fineste kig til havet. 
Giv dig selv den gave at stå her en aften og 
betragt en smuk solnedgang. 

Fra broen går du på højre side af åen mod 
havet, på en stille sommerdag kan det være 
svært at forestille sig, hvor voldsomt det kan 
være under en vinterstorm. Da er hele ådalen 
fyldt med vand, havvandet presses ind, og åen 
kan ikke komme af med sit vand. Så begynder 
åen at løbe baglæns, og højvandssluserne op- 
strøms ved Henne Mølle lukkes for at hindre 
saltvandet i at løbe ind i Filsø. Især i forbin- 
delse med hårdt vejr kan du være heldig at 
se sæler ligge og hvile langs åløbet. Hold 
afstand og nyd synet. 
På stranden kan du gå en tur nordpå mod 
Henne Strand og opleve havet og den 
salte vind. 

Havet skyller også meget spændende ind 
på stranden, der fortæller om livet i havet 
– muslingeskaller, søpindsvin, krabber og 
selvfølgelig en masse smukke sten. Er du 
rigtig heldig, kan du finde et stykke rav, også 
kaldet for nordens guld, solens stråler får det 
ofte til at lyse op i sandet. Det er især efter 
storm og blæst, at ravet skyller ind og ligger 
sammen med tang og andet opskyl. Der hvor 
der er fugle på stranden, er ofte der hvor 
der er opskyl, da fuglene også her kan finde 
noget føde. 

Gå så langt du har lyst og tag så turen til-
bage. I klart vejr kan du mod syd se fyrtårnet 
i Blåvand, og kigger du ud over havet kan du
se vindmøllerne på Horns Rev. Hvis vejret 
eller fodtøjet er til det, kan du vade over åen 
på stranden og gå tilbage til badehotellet på 
sydsiden af åen. 

KØBMANDENS YNDLINGSRUTER · NATUROPLEVELSER VED HENNE STRAND
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FØLG OS 

– på sociale 
medier, og få 
tips, nyheder og 
mange gode tilbud!

KØBMAND HANSENS FERIEHUSUDLEJNING · STRANDVEJEN 430 · DK-6854 HENNE STRAND · WWW.KOBMAND-HANSEN.DK


