
Kystnære
overnatningspladser
ved Limfjorden
– ved Mors og Salling

Skov- og Naturstyrelsen
Skov- og Naturstyrelsen

der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer
over hele landet, og driften heraf tilgodeser både
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af
natur og kulturværdier.
Besøg os på www.skovognatur.dk F
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25 overnatningspladser
for den sejlende

Velkommen til overnatning ved Limfjorden
Limfjorden byder på fantastiske muligheder for flerdages
sejlads. Langs Limfjordens kyster finder du en række pri-
mitive overnatningspladser, som du kan benytte når du
færdes i kano, kajak, sjægte eller andre småbåde. Også
cyklende eller gående turister er velkomne til at benytte
pladserne.

Pladserne etableres af Skov- og Naturstyrelsen (SNS), Fri-
luftsrådet, kommunerne og andre.

De fleste pladser består blot af et græsareal, hvor du kan
slå telt op og et bålsted. På enkelte af pladserne er der
brænde og adgang til toilet og vand.

Når du bruger pladserne skal du huske:
• En del af pladserne må kun bruges af mindre grupper
• Der må højest overnattes 2 nætter ad gangen på samme

plads
• Hvor der ikke er toilet, skal ekskrementer nedgraves
• Medbring selv vand til de pladser, hvor der ikke er

adgang til drikkevand
• Der må kun tændes bål på de etablerede bålsteder
• Efterlad pladsen i samme stand, som du ønsker at finde

den: Pæn, ren og ryddelig og uden affald

Hvis du vil vide mere, så se på:
www.skovognatur.dk, hvor du også kan downloade denne
og andre foldere eller finde oplysninger om andre overnat-
ningssteder.

www.friluftsraadet.dk, hvor du bl.a. kan finde oplysning om
flere pladser ved Limfjorden.

www.friluftskortet.dk, hvor der er oplysning om friluftsfaciliteter
over hele landet eller i bogen “Overnatning i det fri” med
fortegnelse over overnatningspladser i Danmark.

Skov- og Naturstyrelsen/
Klosterheden – Klosterheden@sns.dk, tlf. 97 81 00 33
Thy – Thy@sns.dk, tlf. 97 97 70 88
Fussingø – Fussingoe@sns.dk, tlf. 86 45 45 00
Feldborg – Feldborg@sns.dk, tlf. 97 45 41 88
Buderupholm – Buderupholm@sns.dk, tlf. 98 39 10 14



(1) Søndbjerg Strand
474.960 E; 6.274.489 N
Thyholm syd for Jegind Ø.
(SNS/Klosterheden)

(2) Odby
(471.103 E; 6.272.153 N
På odden til Thyholm.
Adgang til toilet.
(SNS/Klosterheden)

(3) Toftum Bjerge
470.698 E; 6.266.608 N
Nissum Bredning. Der kan ikke
overnattes på stranden, men
trappen fører op til en
overnatningsplads ovenfor
skrænten.
(SNS/Klosterheden)

(4) Ejerslev Vang
494.361 E; 6.311.314 N
Ved vig mod øst. I nordenden
af arealet er der en rasteplads
med lokum og affaldsstativ.
Teltning i en radius af 25 m
fra pælene i arealets sydende
Ingen bålsted, men brug af
primus o.lign. på ikke brandbart
underlag er ok.
(SNS/Thy)

(5) Handbjerg Strand
482.712 E; 6.259.145 N
Lillebitte plads straks oven for
fin sandstrand.
(SNS/Feldborg)

(6) Hostrup Strand
484.542 E; 6.269.200 N
Lille plads med shelter straks
oven for strand. Bålplads og toilet.
(Skive Kommune, tlf. 9915 5500)

(7) Gyldendal
482.170 E; 6270.852 N
Lille plads oven for stranden og
tæt på lystbådehavnen, hvor der
er toilet og bad.
(Skive Kommune, tlf. 9915 5500)

Hvor er pladserne
For lettere at kunne finde pladserne er der angivet GPS
koordinater i UTM, WGS84, zone 32U. Pladserne er afmær-
ket med piktogramstander synlig fra vandsiden.

(8) Nymølle
487.143 E; 6.281.488 N
Lille plads med shelter straks
oven for strand. Her er toilet og
bålplads.
(Skive Kommune, tlf. 9915 5500)

(9) Harre Vig
492.890 E; 6.283.674 N
Lille plads på strandengen få
meter fra vandet. Bålsted. Bord/
bænk 50 m, toilet 75 m.
(SNS/Feldborg)

(10) Harre Vig
495.045 E; 6.284.363 N
Lille plads på græs oven for
strand.
Der er toilet på sportspladsen få
100 m derfra.
(Skive Kommune, tlf. 9915 5500)

(11) Kildeborg
490.865 E; 287.937 N
Lille plads med shelter i gl. grus-
grav tæt på stranden.
(Skive Kommune, tlf. 9915 5500)

(12) Fur, Rødkilde
498.670 E; 6.299.450 N
Lille græsareal op ad P-plads.
Bålsted.
500 m til Råkilde camping.
(SNS/Feldborg)

(13) Fur, Rødstenen
500.120 E; 6.299.680 N
Plads med shelters, lokum,
bålsted. 300 m til stranden,
hvor der findes off. toilet.
Ligeledes findes der toilet på
Emmelstenshus 500 m fra
pladsen.
(SNS/Feldborg)

(14) Nørre Thise
508.517 E; 6.287.967 N
Teltplads i frugthave, på eng eller
strand 250 m fra fjorden. Der er
adgang til toilet og bad og bål-
plads. Pris: 20 kr/nat.
(Erling Englyst, tlf. 9759 7310)

(15) Sundsørehus
510.645 E; 6.284.944 N
Det er muligt at overnatte i en lille
naturhave ved Sundsørehus. Her
er shelter, bålplads og adgang til
toilet og bad.
Pris: 20 kr/prs. Der kan lejes
overnatningshytter.
(Sundsørehus, tlf. 9757 8133)

(16) Jenle
505.860 E; 6.280.250 N
Lille græsareal i rørbevoksning,
få meter fra stranden. Bålsted.
Adgang til toilet og vandhane
på Jenle – 500 m væk.
(SNS/Feldborg)

(17) Grønning Øre
505.630 E; 6.277.941 N
Lille lejrplads i kratbevokset
område 20 m fra fjorden.
Bålplads, muldtoilet og rindende
vand.
(Skive Kommune, tlf. 9915 5500)

(18) Øster Grønning
505.150 E; 6.277.689 N
Overnatning på bakket, vildtvok-
sende skrænt, 25 m fra fjorden eller
på græsplæne ved gården 200 m fra
fjorden. Her er evt. mulighed for at
benytte toilet og bad og der findes
bålplads ved gården. Ring i forvejen.
(Annemette Lutken, tlf. 9758 4300)

(19) Nord for Skive
502.436 E; 6.273.959 N
Overnatning på lille græsplæne med
gode læforhold tæt ved beboelse.
Der er eget toilet og varmt bad for
brugere af pladsen. Udsigt til vandet
(afstand 250 m ad sti).
(Niels Pedersen og Agna
Thinggaard, tlf. 9752 9078)

(20) Lundø vest
509.170 E; 6.278.730 N
Lille plads bag rosenbuskads
i strandkanten.
Off. toilet og affaldscontainer ved

P-pladsen 300 m syd for overnat-
ningspladsen.
(SNS/Feldborg)

(21) Lundø øst
509.560 E; 6.278.360 N
Græsareal få meter fra strand-
kanten.
Adgang til off. toilet  og affalds-
container ved P-plads.
250 m vest for overnatnings-
pladsen.
(SNS/Feldborg)

(22) Ulbjerg Klint
519.211 E; 6.276.137 N
Plads nær stranden indenfor
indhegning nedenfor Ulbjerg Klint.
Adgang fra stranden via låge.
Ingen faciliteter.
(SNS/Fussingø)

(23) Livø
505.742 E; 6.305.932 N
Græsplads uden faciliteter.

1200 m  nord for Livø Havn med
toilet. 800 m fra Livø feriecenter
med bla. købmand der har åbent i
sommerhalvåret.
(SNS/Buderupholm)

(24) Grønnerup Strand
514.384 E; 6.290.719 N
Græsplads uden faciliteter.
150 m til off. toilet.
550 m til campingplads med
købmand.
(SNS/Buderupholm)

(25) Halkær Voldsted
535.006 E; 6.308.387 N
I sydenden af Nibe Bredning.
1200 m op ad Halkær Å til vejbro.
Shelterplads 200 m fra åen, bålsted
og multtoilet.
Udstilling om Halkær Mølle og
voldstedet i nærheden.
Gangsti og fugletårn ved Halkær
Sø.
(SNS/Buderupholm)


