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Agger Tange er en sandodde dannet af materiale,
som havet har ført med sig op langs kysten. Agger Tange har været udsat for stadige forandringer, forårsaget
af vind og vejr. Tangen er fredet for bl.a. at forbedre forholdene for de mange fugle i området. Naturplejen
foregår primært ved at lade kvæg græsse på strandengene. Agger Tange er et af Nordeuropas vigtigste rasteområder for vandfugle og en vigtig ynglelokalitet for
truede engfugle. Tangen har status som internationalt
fuglebeskyttelsesområde, og der er begrænset adgang
til området. Se kortet for detaljer om adgangsreglerne.
Flade Sø To store lavvandede søer, Flade Sø og Ørum
Sø, ligger lige nord for Agger. Søerne har gennem de
sidste 150 år været under kraftig kulturpåvirkning gennem kanalbyggeri og afvanding. Flade Sø er i dag inddiget efter etableringen af indlandsdiget sidst i 1950’erne.
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Fiskerhuset Et af Agger bys karakteristiske fiskerhuse, Fiskerhuset, et stråtækt gult hus fra 1700-tallet, er
bevaret og holder åbent for offentligheden om sommeren. Her kan man se lavloftede rum og en udstilling om
Agger, om menneskers livsvilkår ved hav og fjord og
om den byggestil og -skik, som dengang blev brugt.
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De sorte huse De sorte huse er opført i forbindelse
med Vandbygningsvæsenets arbejder med Kystsikring
i årene 1900-1908. De sorte huse rummer nu bl.a. madpakkehus, musikhus og en lokalhistorisk udstilling.
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Kystsikring Havet har til alle tider gnavet sig ind i
landet langs Vestkysten, og i mere end 150 år har man
forsøgt sig med forskellige metoder til at sikre kysten.
De første forsøg skete i midten af 1800-tallet, hvor man
opførte kunstige klitter på Agger Tange. I slutningen af
1800-tallet begyndte man at bygge høfder i stedet.
Høfder man senere supplerede med skråningssikring.
I dag er strandfodring den mest anvendte kystsikring.
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Tysker-bunkere Som mange andre steder langs
den jyske vestkyst er der også på stranden ved Agger
betonbunkere fra Anden Verdenskrig. Bunkere var en
del af Hitlers Atlantvold fra Norge til Spanien. Du kan
komme ind i flere af dem - på eget ansvar.
Agger Tange og Flade Sø er en del af:
Nationalpark Thy
www.nationalparkthy.dk

Praktiske oplysninger
Agger Tange er den allersydligste spids af Nationalpark Thy
og indgangen hertil. Landskabet på tangen adskiller sig med
laguner og strandenge fra naturtyperne i resten at nationalparken. Agger Tange er kendt for de mange fugle, der yngler
og raster her.

Agger Tange og Flade Sø

Areal: Agger Tange er 10 km lang og 1,5 km bred. Flade Sø,
lige nord for Agger, er ca. 5 km2 stor.
Bevoksning: Rørskove, sandhjælme, havtorn og den
trængte klitrose, der kæmper mod den dominerende og
invasive hybenrose.
Dyreliv: Der findes en række sjældne yngle- og trækfugle bl.a.
dværgterne, brushane, mosehornugle og stor kobbersneppe.
På hedearealerne findes også klitperlemorsommerfugl.
Hunde i snor er velkomne. Nærmeste hundeskov er i
Rønhede Plantage. Se mere på www.udinaturen.dk.
Vestkyststiens vandre- og cykelrute passerer over Agger
Tange (National Cykelrute nr. 1). Der er desuden markeret en vandrerute hele vejen rundt om Flade Sø (se stort
kort på www.nst.dk/aggertange.
Du kan fiske fra Høfde 72 (se kortet). Her kan du bl.a. fange fladfisk, hornfisk og makrel. Du kan også fiske i Flade
Sø. Her er der aborre, skalle, brasen, gedde, helt, ål og
sandart. Du kan købe fiskekort til fiskeri fra bredden af
Flade Sø hos Limbo Både i Krik og Thy Turistbureau i
Hurup.
På alle p-pladser på tangen og på cykelstien langs
Aggervej kan gangbesværede og kørestolsbrugere
uden problemer komme omkring og nyde naturen.
Fra Agger by fører en handicapvenlig sti op på diget
ved signalmasten.
Læs mere i Naturstyrelsens digitale guide til
Agger Tange og Flade Sø på www.nst.dk/aggertange
Se aktuelle arrangementer på www.udinaturen.dk

Agger Tange og
Flade Sø

www.naturstyrelsen.dk
Tlf. 72 54 30 00
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Værd at opleve
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De sorte Huse

Færdsel på tangens
vådområder forbudt
hele året.
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Motorbådssejlads:
Max 8 knob.
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Offentlig vej
Skovvej/Markvej
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Å/Kanal
Offentlig skov
Eng
Klithede
Strand
Eng, privatejet
Sø/Hav
Skov, privatejet
Omkringliggende arealer
Have/Bebyggelse
Høfde
Parkering
Spisested
Toilet
Badestrand
Seværdighed
Surfing forbudt
Overnatning
Udsigtstårn
Udsigtspunkt
Information
Færge
Lejrplads med shelter
Foreslåede vandreruter
Nortrail/Vestkyststiens vandrerute
Vestkyststien cykelrute
Nationalpark Thy

Signaturforklaring

Du kan finde kortet i fuld størrelse på
www.nst.dk/aggertange
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