
Object 1 Object 2

Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

  Juni 2016
Kystvandring 2016 Gjellerodde ved Lemvig
Lokalafdelingerne af Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig, Holstebro og Struer holder i samarbejde Kystvandring på 
Gjellerodde d. 12. juni kl. 13-16. Turen er på ca. 8 km.
Mødested: Gjelleroddevej 163, 7620 Lemvig
Gjellerodde er et rekreativt naturområde, en halvø på 180 ha, tæt på Lemvig by. Landskabet er dannet ved grusaflejringer i kystvolde 
og krumodder. Naturen er strandeng og kysthede, med en lille plantage mod nord. Her er harer, vadefugle og spændende blomster, 
bl.a. klokkeensian. Hele området plejes af en flok får med lam, som sørger for at holde landskabet åbent.
Turen starter ved hjemstavnsgården, Gjellergaard, hvorfra vi går på diget, forbi ”Moster Puttes Hus” og ud til Fjorden, hvor den 
nyeste krumodde er under dannelse. Vi fortsætter langs Limfjordskysten, slår et smut omkring Gjeller sø, og fortsætter gennem 
plantagen, hvor foreningen byder på en forfriskning.
Ude ved kysten går vi op på stien på diget, langs strandvolden, med udsigt over fjorden og på den anden side rørskov og markerl. Vi 
følger et andet dige, ind i landet igen, forbi marker med græssende køer og kalve og videre ind i sommerhusområdet. Vi fortsætter op 
ad Sansestien, og nyder udsigten fra den 50 m høje skrænt. Turen går atter nedad, via den lokale grundejerforenings selvopførte 
legeplads ”Bestig Odden”. Et fantastisk byggeprojekt med trapper og reposer, rutchebane mv. bygget ind i skrænten. Herfra går vi 
tilbage til Gjellergaard.
Undervejs vil naturvejleder Jens Hedevang fortælle om kystlandskabet og samspillet mellem mennesker og natur.
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DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi spreder viden om natur og miljø, skaber 
løsninger og påvirker politikere og myndigheder. DN har  133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger.
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