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Hovsør, som i gamle skrifter benævnes Hoffnitzør, 
Hossør eller Hoxer betegnes allerede i 1367 som 
ladeplads, men var nok oprindeligt opstået som et 
fiskerleje. Ved inddæmning af Lønnerup Fjord i 1904 
forsvandt den naturlige havn i Hovsør. I dag ligger der 
en jollehavn øst for byen. 4 min (2,2 km)

Østerildtårnet ligger lige ved foden af Tømmerby Å med 
udsigt over Østerild Fjord og Arup Vejle. Om sommeren 
er der her gode muligheder for at se skestork. Forår og 
efterår er engene samlingssted for store flokke af gæs. 
Der er også̊ gode muligheder for at se havørn hele året. 
Oddere ses jævnligt i åen. Den opleves bedst tidlig 
morgen eller sen aften. Færdsel ud til tårnet er til fods 
eller på cykel. Der er ca. 1,6 km fra p-pladsen til tårnet.    

10+20 min (7,2+1,6 km)

I Tømmerby Fjordtårnet kan gæster i sommerhalvåret 
høre og se rørdrum samt flyvende rørhøg. I rørskovens 
åbne vandflader ses ofte gråstrubet lappedykker, 
blishøne og gråand. Odderen passerer jævnligt ved 
kanalen for foden af tårnet. I vintertiden er der gode 
muligheder for at se havørn. 9 min (6,0 km)

1t. 2min. – 46,4 km.

Østerildtårnet
13,0 +1,6 km

Aalborgvej 176 
7700 Thisted

Vejlerne

Tømmerby 
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11,8 km
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Hovsør
17,2 km

Hovsørvej 100 
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Fra Kærup Holmeskjulet kan besøgende i 
sommerhalvåret opleve rørdrum, som især pauker 
mellem marts og juni, samt et stort antal flyvende 
rørhøge. Lokaliteten er især kendt for sin koloni af 
sortterner. Sensommer og tidligt efterår ses jævnligt 
sølvhejre. I vinterhalvåret er der gerne mange forskellige 
andefugle i den lavvandede Kogleakssø.

Ved Han Vejleskjulet får publikum mulighed for via en 
gangbro at gå gennem en rørskov og se mange 
forskellige sumpplanter. I højsommeren og om efteråret 
kan stære formørke aftenhimlen, så̊ fænomenet ”sort 
sol” opstår, inden de går til ro i rørskoven. Gangbroen er 
et af de bedste steder i Danmark at opleve skægmejser 
på tæt hold. 5 min (1,5 km)

Lund Fjordtårnet er Vejlernes nyeste tårn. Det giver helt 
nye oplevelser af den mægtige Lund Fjord, lige hvor 
Østre Landkanal starter. Hele året rundt opholder der sig 
mange vandfugle på de lavvandede søflader og engen 
overfor. Iøjnefaldende er de mange sølvhejrer. Blåhals 
synger om foråret i buskene omkring plankestierne ud til 
tårnet. I isvintre samles mange forskellige vandfugle 
omkring en åben våge lige ud for tårnet. 1 min (0,1 km)

Kraptårnet giver overblik over Bygholmengens centrale 
dele. I sommerhalvåret kan publikum nyde synet af 
grågæs og andre vandfugle. Fra slutningen af april til 
midten af juni ses kæmpende brushaner på Krapdiget 
ca. 150 meter fra fugletårnet. I perioden fra august til 
november er Kraptårnet Danmarks sikreste sted at se 
større flokke af traner, der lidt før solnedgang flyver til 
overnatning i reservat og tilsvarende og tilsvarende 
omkring solopgang flyver ud igen. 8+8 min (5,9+0,6 km)

Bygholmskjulet ved Naturrummet giver overblik over 
den sydøstligste del af Bygholmengen samt den 
lavvandede Midtsø, der er en brakvandssø.
Her kan i sommerhalvåret observeres rastende ænder 
og vadefugle. I vinterhalvåret kulminerer antallet af 
svømmeænder. Især pibeand, krikand og gråand er 
talrige. Havørn og vandrefalk sidder ofte på engen.

5 min (5,2 km)

Fra Arup Vejleskjulet er der gode muligheder for at 
overskue engene omkring Arup Vejles østside. Der er 
desuden god udsigt til fugleøen Melsig midt i Arup Vejle, 
hvor skestorken jævnligt yngler. I vinterhalvåret raster 
ofte gæs, svømmeænder og dykænder på vandfladen 
og på de tilstødende enge og småøer. Først på
sæsonen kan her være tusindtallige flokke af hjejler, der 
kommer fra det skandinaviske højfjeld. 11 min (11,8 km)

Arup Dæmning øst for Hovsør blev færdiggjort i 1884. 
Udgravningsstedet for det kalkholdige materiale, der 
blev brugt til opførelsen af dæmningen, kan i dag stadig 
ses ved vestenden af dæmningen. Ved dæmningen er 
der flere udsigtspunkter med udsigt ind over Lønnerup
Fjord. 8 min (5,7 km)

Han Vejleskjulet
5,4 km

Lundfjordvej 45 
9690 Fjerritslev

Lund Fjordtårnet
5,4 km

Lundfjordvej 45 
9690 Fjerritslev

Kraptårnet
11,3 + 0,6 km
Alvejen 100 

9690 Fjerritslev

Bygholmskjulet
17,4 km

Bygholmvejlevej 640 
9690 Fjerritslev

Dæmningen
18,9 km

Dæmningen 
7700 Thisted

Arup Vejleskjulet
13,2 km 

Arupvej 16
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4,3 km
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