
Yderligere oplysninger om vandreture og naturstier kan 
fås ved henvendelse til SkiveEgnens Erhvervs- og Turist-
center, tlf. 9752 3266 eller til Skive Kommune på e-mail: 
stier@skivekommune.dk. 

Denne folder er udarbejdet af Skive Kommune med 
støtte fra EU og Friluftsrådet.

Ønsker du yderligere information, har du kommentarer eller 
gode ideer, kontakt 

Projektleder for Naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig 
Maria Rask, tlf.nr.: 9915 7721,

E-mail: mbra@skivekommune.dk

Yderligere information om Naturpark Flyndersø-Sønder Lem 
Vig findes på

www.facebook.com/naturparkflyndersø 
www.skive.dk/naturpark-flyndersoe

#naturparkflyndersø

Yderligere informationer om vandre-, cykel- og rideruter i 
området kan findes på 

http://www.visitskive.dk/skive/naturens-gratis-glaeder

Information om mærkningsordningen ”Danske naturparker” 
findes på

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/en-rig-natur/naturpar-
ker.aspx

Sønder Lem Vig
Sønder Lem Vig er en afsnøret fjordarm fra Venø Bugt og er i dag et 
ca. 1000 ha stort vådområde med strandeng, rørskov og lavvandede 
vige. Selve søen dækker ca. 350 ha, mens der er omkring 150 ha 
rørskov. Området byder på mange forskellige biotoper, som gør det 
til et godt yngleområde for fugle. Der er bl.a. observeret ynglende 
par af rødben, rørdrum, rørhøg og tårnfalk.
Der er afmærkede ruter det meste af vejen rundt om Sønder Lem 
Vig. Ved Hostrup Hovedgaarder der en naturlegeplads og et madpak-
kehus.

Projekt Naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig

Projektet omfatter:

1.Etablering af stier og støttepunkter for friluftsliv - for eksempel 
naturlegeplads, overnatningssteder, p-pladser, hestepausefolde og 
madpakkehuse 
2. Formidling: Digital, foldere og plancher samt natuvejledning
3. Borgerinvolvering i naturpleje 
4. Undersøgelse af muligheden for at gøre hele eller dele af området 
til en officiel Naturpark via Friluftsrådets mærkningsordning ”Danske 
Naturparker”

Projektet bygger videre på udviklingsarbejdet fra Lokalpark-projektet, 
som mundede ud i en strategi for området. Både den overordnede 
strategi og de forskellige konkrete tiltag baseres på input fra og gen-
nemføres i samarbejde med beboerne i og brugere af området.

Tur-start-sted ved Sønder Lemvej med vandrestier til Sønder Lem 
Vig, Venø Bugt og Hostrup Hovedgaard

en rest af den oprindelige skov, der indvandrede efter sidste istid. På 
Hjelm Hede er desuden en lille og sjælden højmose, kaldet Hatten, 
som blsndt andet er levested for kødædende planter.
Flyndersø byder på et stort og varieret fugleliv. Der er således regi-
streret 120 forskellige arter på lokaliteten. Man kan bl.a. være heldig 
at opleve fiskeørn, havørn, spurvehøg, vandrefalk, rørdrum, stor 
skallesluger og  skovhornugle. Både fiskeørnen og havørnen yngler 
ved Flyndersø.
Ved Flyndersøs smalleste sted snævringen er en afmærket vandretur. 
Man kan køre derud til og parkere. Der er desuden to afmærkede 
vandreture på Hjelm Hede samt to vandreruter fra den nordlige ende 
af søen og op til Rønbjerg.

Plantager
Mellem Flyndersø og Håsum Enge ligger en række plantager bl.a. de 
to store privatejede plantager: Estvadgårds Plantage på knap 750 
ha typisk hedeplantage med overvejende nåletræer. I den sydøstlige 
del af plantagen ligger Mørkesø, et 9 m dybt, vandfyldt dødishul. Og 
Jensen & Sørensens Plantage på godt 250 ha med blandskov, søer, 
heder og moser samt mange interessante spor efter bl.a. tørvegrav-
ning. I Jensen og Sørensens Plantage er der tre afmærkede vandre-
ruter samt madpakkehus og udsigtstårn. 
Der er desuden to mindre kommunalt ejede plantager: Estvad-
Rønbjerg Plantage og Skive Kommuneplantage, hvor der findes en 
afmærket riderute med trailerparkering og hesterasteplads.

Håsum Enge
Håsum Enge er et fladt, sandet område skabt af smeltevandsaflej-
ringer. Området lå i stenalderen under havets overflade, men den 
efterfølgende landhævning og tilgroning har dannet de karakteristi-
ske flade engområder, der gennemskæres af Trævel og Vellum Å. De 
store engarealer har gennem tiden været - og er stadig - græsnings-
områder for kreaturer og får. Området har desuden et rigt fugleliv, 
hvor det bl.a. er muligt at iagttage mange arter af rovfugle.
Der er afmærkede vandre-, cykel- og rideruter i området.
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Engområderne ved Karup Å præges af høje vand- og sumpplanter. 
Gulgrønne felter med pindsvineknop og høj sød-græs veksler med 
blågrønne partier af dunhammer, samt store rørskovsarealer af 
tagrør. Man kan også finde forekomster af kæruld, star, bukkeblad og 
gul iris.

Flyndersø
Flyndersø er, med sine 420 ha, Danmarks største hedesø. Dødis-
landskabet er meget storslået og helt unikt. Hederne, der omkranser 
søen, er i dag et sjældent syn, da de fleste heder blev tilplantet i lø-
bet af 1800-tallet. Egekrattet på Flyndersøs vestside menes at være
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Naturpark-området
Naturparkområdet strækker sig fra Karup Å i øst over Hjelm Hede, 
Flyndersø, Håsum Enge og Sønder Lem Vig til Venø Bugt i vest. om-
rådet består af en række forskellige naturtyper: Enge, søer, moser, 
heder og plantager samt landbrugsjord, mindre landsbysamfund og 
enkeltbebyggelser. 

Karup Å
Karup Å er den største å i det nordvestlige Jylland. Vandkvaliteten i 
Karup Å er fin, og Karup Å er kendt for sin bestand af store havør-
reder og det gode havørredfiskeri. Som lidt af et kuriosum ses der af 
og til sæler i åen.

Der er  mange forskellige naturtyper i Naturparken og dermed også mange 
forskellige planter og dyr. Her over hedelyng, eg, gøgeurt og tagrør.Odder Grøn kølleguldsmed Fiskeørn Isfugl


