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Introduktion

Under Partnerskabet for Vestkysten og i tråd med tiltag nr� 9 i ”Udviklingsplan for Vestkysten”, skal der ud-
peges profilstrande langs Vestkysten, hvor særlige produkter/indsatser til turister kan udvikles�

Der er derfor nedsat en gruppe under partnerskabet; ”Profilstrandgruppen” – bestående af deltagere fra 
størstedelen af Vestkystens kommuner� I denne gruppe vil der blive udarbejdet oplæg til, hvilke profilstrande, 
der kan arbejdes videre med�

I “Profilstrandsgruppen” under Partnerskab for Vestkystturisme er en profilstrand en strand, hvor lokale 
aktører (kommune/turistforening) ønsker at udfordre de gængse regler om klitfredning/strandbeskyttelse 
med videre, som er til hinder for en særlig udvikling netop her� Det er strande, hvor der vurderes at være po-
tentiale for en egentlig turismeudvikling f�eks� via test af forskellige turismemæssige tiltag, anlæg, formidling 
m�m�, som kan medvirke til at profilere områdets turismesær-kender og/eller -værdier�

Det er fra Partnerskabets side ønsket, at en række strande langs hele Vestkysten udpeges til profilstrande 
således, at disse profilstrande kan indgå i dialogen med bl�a� Kystdirektorat og Naturstyrelsen om en mere 
lempelig tilgang til udviklingsmu-ligheder i udgangspunktet kun på profilstrandene�

Udover at det giver et overblik i forhold til udpegning af profilstrande, giver det samtidigt også kommunerne 
indblik i egne strande og i efterfølgende prioriteringer her�

Vurderingen af en kommunes strandes potentiale for turismeudvikling samles i en rapport, som både giver et 
overblik over og prioritering blandt alle kommunens væsentlige strande, men også en konkret registrering på 
samt beskrivelse og vur-dering af de individuelle strande�

Metoden til denne strandpotentialerapport er udviklet af Lemvig Kommunes administration og kvalificeret i 
”Profilstrandgruppen”� De første gennemgåede strande er beliggende i Lemvig Kommune�

Vedlagt sidst i næværende rapport findes en metodebeskrivelse�
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Opsummering

En gennemgang af kommunens strande viser at der findes stor variation i strandene� Ud fra nedenstående 
tabel hvor strandene samlede potentialeværdi er beskrevet, kan man danne sig et billede over strandene�

N/P - Nuværende tilstand/Potentiale N P
Thyborøn (Nord) Strand 2,6 4,3
Høfde Q Strand 1,8 3,7
Lemvig Strand Nord 2,6 2,8
Thyborøn Sydstrand 1,7 2,8
Gjellerodde Strand 1,9 2,6
Vejlby Klit strand 1,8 2,2
Lemvig Strand Syd 1,3 2,1
Ferring (by) Strand 1,4 2,0
Bovbjerg Klint Strand 1,4 1,9
Harpøt Havn Strand 1,2 1,4
Langerhuse Strand 1,0 1,2
Trans Strand 0,8 1,0
Ferring sommerhus-omåde Strand 0,7 1,0
Vrist Strand 0,7 0,9
Remmerstrand Strand 0,5 0,5

På baggrund af ovenstående vurderes det, at strandene kan placeres i følgende kategorier:
• Thyborøn Strand udpeges som profilstrand, kommunens primære turiststrand med helt særligt potentiale 

for turismeudvikling�
• Strandene Høfde Q, Thyborøn Syd, Gjeller Odde, Vinkelhage(Lemvig Strand nord) og Vejlby klit udpeges 

som turiststrande�
• Strandene ved Vrist, Trans, Ferring by, Ferring strand, Harpøt Havn, Remmerstrand, Langerhuse, Lemvig 

Strand syd og Bovbjerg Klint vurderes at være lokale strande med begrænset turisme potentiale�
• Mindre strande er ikke udpegede�

Strandene er vurderet på forskellige parametre rangeret fra 1-5, hvor 5 er det bedste.
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Kort beskrivelse af stranden 

Høfde Q er Lemvig Kommunes sydligste vestkyststrand og beliggende ud for landsbyen Fjaltring. Stranden er speciel, 
fordi kysten på dette sted skifter fra én slags kystsikring til en anden - fra en høfdestrand til en digestrand. Høfde Q 
har en anden udformning, en yderligere høfde parallelt med stranden, end de øvrige høfder, hvilket betyder, at der på 
sydsiden af høfden er en mere beskyttet strand.

Hovedadgangen til stranden sker via rampen på høfden. På langs af stranden, der overvejende er sand med grus og 
småsten, ligger et stendige og foran diget er der ved lavvande flere sandøer. Der kan være strøm omkring Høfde Q, 
hvorfor der i perioder har været opsat et reb, til at gribe fat i, fra spidsen af Høfden og ind til stranden. Stranden er en 
Blå Flag strand.

Fjaltring ligger ca 1 km fra stranden og ellers er baglandet til stranden dyrkede marker og naturområder. Det giver en 
helt speciel oplevelse af ankomsten til stranden, som først åbenbarer sig i det øjeblik, man rammer parkeringspladsen.
På parkeringspladsen er der handicapvenlige toiletter, borde/bænke, affaldsspande og informationstavler - og bag 
toiletbygningen et shelterområde med bålplads.

HØFDE Q STRAND
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Vurdering af strandens nuværende helhedsoplevelse

Den særlige strand med gode bademuligheder, parkering og toiletter umiddelbart oven for stranden samt muligheden 
for at spise den medbragte med udsigt over Vesterhavet tiltrækker mange mennesker.

Høfde Q tiltrækker på gode sommerdage mange badegæster på grund af den lille bugt, som høfden skaber. 
Autocampere, overvejende tyskere, finder i stort antal hvert år vej til Høfde Q, og en del bliver i længere tid. I de 
senere år er også surfere begyndt at bruge stranden, idet der er rigtigt gode betingelser for surfing ud for Høfde Q. I 
2017 blev der fx holdt ‘the 3rd stop of the Danish surf Tour’ her.

Autocampere og surfere fylder en del på parkeringspladsen og på gode sommerdag med mange mennesker kan 
tilkørsels- og parkeringssituationen være kaotisk. På det seneste er der etableret et hjulspor gennem en mark for at 
afhjælpe til- og frakørsel.

Faciliteterne på parkeringsområdet er generelt i orden, det er muligt at sidde og spise sin mad ved et bord og der 
findes (handicapvenlige) toiletter, men kvaliteten er lav. Samtidig er det er rigtigt fint, at der er etableret en rampe for 
kørestolsbrugere fra parkeringspladsen helt ud på Høfde Q, men det er ikke muligt at komme det sidste stykke ned til 
vandet, hvis man er i kørestol. 

Der er i dag ikke en direkte/logisk kobling til Fjaltring by, og der er ikke meget information på parkeringspladsen om 
indkøbsmuligheder i byen.

Vurdering af strandens potentiale for turismeudvikling

Høfde Q er en særlig strand i Lemvig Kommune, hvor strandens tiltrækningskraft vil kunne hæves ved en række tiltag 
i forhold til kvaliteten og mængden af de tilbudte faciliteter, tilkørselsforhold og parkerings- og opholdsmuligheder. 

Fx kunne Høfde Q blive en super handicapstrand, fordi der i forvejen er både handicaptoiletter og rampe fra parker-
ingspladsen ud på høfden. Der mangler blot muligheden for at kunne komme helt ned til vandet i kørestol.

For surfere kunne fx særlige områder for de store biler, plads til udstyr og muligheden for lejlighedsvis at slå et telt op 
skabe et miljø og tiltrække flere, ligesom særlige faciliteter, som fx en offentlig sauna og indrettede opholdsområder vil 
gøre det. Bedre faciliteter for større grupper kunne give mulighed for at arrangeres større events, fx som den ovenfor 
nævnte, men også andre typer af events.

Muligheden for at kunne købe en is på varme sommerdage eller en mere direkte forbindelse til købmanden i Fjaltring 
for sommergæster på cykel eller gåben vil også være et tiltrækningspunkt.

Gennemførelse af Vestkyststien forbi Høfde Q vil helt automatisk lede flere turister, vandrere og folk på cykeltur til 
stranden, og udvikling af shelterområdet, så det fremstår hyggeligt og i læ, vil måske få dem til at blive.

Området omkring Høfde Q har mange kvaliteter, som vil kunne udvikles yderligere til gavn for lokalområdet, for kom-
munen og for vestkystturismen.

Stranden er vurderet på 9 forskellige parametre, hvor der gives en karakter mellem 1 og 5 (blå). Herudover er 
givet en karakter for hvert punkt for det potentiale stranden vurderes at have (lys blå)

0 1 2 3 4 5

Tiltrækningskraft
Overnatning i nærområdet

Forplejning i nærområdet
Adgangsmuligheder

Særlig tilgængelighed
Basisfaciliteter

Særlige faciliteter og opholdsmuligheder
Information

Livredningsudstyr
Rammevilkår
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Kort beskrivelse af stranden 

Stranden er beliggende ca 1700 m nord for Høfde Q. Det er en strand, hvor høfderne ligger regelmæssigt med ca 
400 m mellemrum med forholdsvis brede strandarealer imellem. Stranden består overvejende af sand med grus og 
småsten og med et bagland af klitter bevokset med græs og marehalm.

Det nære opland til stranden er Trans Ferieby, der ligger umiddelbart bag stranden og Fjaltring Ferieby lidt mod syd. 
Ellers er området overvejende landbrugsområde med spredt gårdbebyggelse og naturarealer. Ankomst til parkerings-
pladsen bag stranden kan synes lidt tilfældig, og man skal vide, at der er en strand for at vælge denne vej, som er 
blind og kun fører til de to feriebyer og Trans Strand.

TRANS STRAND



9

Vurdering af strandens nuværende helhedsoplevelse

Stranden er en lokal strand, der overvejende besøges af gæster fra lokalområdet og folk, der kender stranden i forve-
jen, for det er ikke et sted man lige kommer forbi.

Der er meget få basisfaciliteter, bl.a. et meget primitivt toilet.

Vurdering af strandens potentiale for turismeudvikling

Stranden har ikke noget stort potentiale i forhold til turismeudvikling i kommunen. Hvis Vestkyststien bliver ført forbi 
Trans Strand vil der formodentlig komme lidt flere besøgende.

Stranden er vurderet på 9 forskellige parametre, hvor der gives en karakter mellem 1 og 5 (blå). Herudover er 
givet en karakter for hvert punkt for det potentiale stranden vurderes at have (lys blå)

0 1 2 3 4 5

Tiltrækningskraft
Overnatning i nærområdet

Forplejning i nærområdet
Adgangsmuligheder

Særlig tilgængelighed
Basisfaciliteter

Særlige faciliteter og opholdsmuligheder
Information

Livredningsudstyr
Rammevilkår
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BOVBJERG KLINT STRAND

Kort beskrivelse af stranden

Bovbjerg Klint Strand ligger lige nedenfor Bovbjerg Fyr ved høfde XX omkring 1300 m fra Ferring. Stranden er en 
høfdestrand, hvor høfderne ligger med 350-400 m mellemrum. Bag stranden hæver ca 40 m høje klinter sig. Det er en 
meget vild strand, hvor kystskrænten bugter sig dramatisk frem og tilbage, alt efter hvor stærk den har været til at stå 
imod havet. 

Man kommer til stranden ad en lang trappe eller ad en rute, hvor man kan klatre op og ned ad klinten ved hjælp af et 
reb. Selve stranden er en sandstrand med grus og småsten. På grund af stedets karakter kan stranden skifte udtryk 
fra storm til storm. På fotoet herunder, fra 30.11.2018, ses på den ene side af høfden, at sandet er samlet i en lang 
‘revle’ med en lille indsø bag. 

Bovbjerg Fyr, der ligger umiddelbart bag stranden, er et af kommunens største turistmæssige trækplastre, som besøg-
es af et stort antal turister om året. Øvrige opland er dyrkede marker med spredt bebyggelse. På grund af Bovbjerg 
Fyr er der en fin skiltning til området.

Der er ikke mange faciliteter i forhold til stranden, nogle få borde/bænke, en affaldsspand og lidt information om 
klinten. 

Vestkyststien passerer lige igennem parkeringsområdet.
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Stranden er vurderet på 9 forskellige parametre, hvor der gives en karakter mellem 1 og 5 (blå). Herudover er 
givet en karakter for hvert punkt for det potentiale stranden vurderes at have (lys blå)

Vurdering af strandens nuværende helhedsoplevelse

Stranden er ikke en badestrand i traditionel forstand, hvor besøgende opholder sig i halve dage ad gangen, dertil er 
den forholdsvis vanskelige adgang til stranden en forhindring. Stranden fungerer mest som en besøgsstrand til Bov-
bjerg Fyr og Klint, hvor man går en tur, sopper lidt eller fotograferer den imponerende klint.

Parkeringspladsen ovenfor stranden er stor og servicerer både gæster til stranden og til fyret. Det er også her ud-
flugtsbusser med gæster til fyret parkerer. I forbindelse med parkeringspladsen er opstillet et par borde/bænke sæt.

Stranden er ikke en handicapvenlig strand på grund af adgangsforholdene, men området ovenfor og ved fyret er ud-
mærket tilgængelig for kørestolsbrugere. Der er ingen særlige faciliteter ved stranden, men til gengæld er der adgang 
til de fleste faciliteter ved Bovbjerg Fyr.

Vurdering af strandens potentiale for turismeudvikling

På baggrund af den bagvedliggende registrering og analyse, hvis essens ses i skemaet herunder, vurderes området, 
herunder stranden, at have potentiale for at udvikle sig yderligere som en turistattraktion med høj tiltrækningskraft.

Geologisk er klinten ved Bovbjerg Fyr helt unik i Danmark, hvor klinten er et ud af 38 Geosites i Danmark og det 
primære Geosite i Geopark Vestjylland, hvilket betyder, at klinten er et område af international betydning. Det vil be-
tyde, at jo mere klintens særlige historie udbredes, jo flere turister vil der komme.

Der kommer mange store grupper af besøgende med bus. Ikke alle skal besøge caféen ved fyret, hvorfor der kunne 
indrettes en opholdsplads ved parkeringspladsen for sådanne grupper med et eller to lange borde/bænke sæt.

For børn kunne der indrettes et simpelt legeområde med enkle legeredskaber eller legeredskaberne kunne integreres 
i området, så det ikke forstyrrer den storslåede udsigt, det kunne fx være lave balanceting, eller små stationære spil.

Der findes et skilt med information om klinten, men information om fyret, caféen og om andre seværdigheder i områ-
det kunne med fordel opgraderes yderligere.

0 1 2 3 4 5

Tiltrækningskraft
Overnatning i nærområdet

Forplejning i nærområdet
Adgangsmuligheder

Særlig tilgængelighed
Basisfaciliteter

Særlige faciliteter og opholdsmuligheder
Information

Livredningsudstyr
Rammevilkår
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Kort beskrivelse af stranden

Stranden ved Ferring By ligger mellem høfde xx og høfde xx ud for parkeringspladsen midt i byen. Stranden er bred 
og består af sand med grus og småsten. Bag stranden er der en smal række lave klitter bevokset med græs, hyben-
roser og marehalm.

Hovedadgangen til stranden er en forholdsvis smal kort trappe. Det er ikke muligt, uden en del besvær, at komme 
til stranden i kørestol eller med barnevogn. Der er ingen faciliteter ved stranden, men ved parkeringspladsen findes 
enkelte bænke. 

Umiddelbart bag stranden ligger som før beskrevet Ferring, en lille landsby/feriehusby med en kirke. Flere veje fører til 
byen. Parkeringspladsen ligger midt i byen og i forbindelse med den ligger Jens Søndergaards Museum og Bovbjerg 
Minimuseum. I byen findes også en café, der ligger et stykke fra parkeringspladsen, og en campingplads i udkanten af 
byen mod øst.

Vestkyststien passerer lige forbi parkeringspladsen.

FERRING STRAND
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Vurdering af strandens nuværende helhedsoplevelse

Stranden er en lokal strand, der overvejende benyttes af byens beboere og gæster, af nærområdet og af borgere fra 
kommunen. Parkeringspladsen ligger fint i forhold til stranden, men den lidt vanskelige adgang til selve stranden vil 
holde nogle grupper af besøgende væk fra netop denne strand.

Mellem parkeringspladsen, de to museer og trappen ned til stranden ligger et grønt areal. Dette areal har i dag ikke 
rigtigt nogen fuktion, men langs Vestkyststien er der placeret nogle primitive bænke.

Toiletter findes i Jens Søndergaards Museum og her findes også muligheden for at købe en is eller en kop kaffe og at 
spise sin medbragte mad. Anden forplejning skal man længere væk fra stranden for at finde.

Informationstavle findes på stedet, men der informeres fx ikke om seværdigheder i nærheden.

Vurdering af strandens potentiale for turismeudvikling

Stranden har ikke noget stort potentiale i forhold til turismeudvikling 
i kommunen, men hvis miljøet omkring de to museer kunne udvikles 
med parkeringspladsen som samlingspunkt ville både strand og by 
nyde godt af det.

Det grønne areal kunne indrettes til ophold og leg og der kunnes 
etableres et informations’center’, med information om nærområdets / 
kommunens øvrige seværdigheder.

Området kunne blive et fint madpakkested, hvis det var muligt at ind-
rette områder med læ, og bedre adgang til stranden vil formodentlig 
tiltrække flere besøgende.

Stranden er vurderet på 9 forskellige parametre, hvor der gives en karakter mellem 1 og 5 (blå). Herudover er 
givet en karakter for hvert punkt for det potentiale stranden vurderes at have (lys blå)

0 1 2 3 4 5

Tiltrækningskraft
Overnatning i nærområdet

Forplejning i nærområdet
Adgangsmuligheder

Særlig tilgængelighed
Basisfaciliteter

Særlige faciliteter og opholdsmuligheder
Information

Livredningsudstyr
Rammevilkår
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Kort beskrivelse af stranden

Ferring Sommerhusområde Strand er beliggende ca 1.000-1.300 m nord for Ferring by og strand. Stranden er en 
høfdestrand, hvor høfderne ligger tæt med mellemrum på ca 180 og 290 m syd for adgangen til stranden og med ca 
375 m imellem nord for. Det er en bred strand, der består af sand med grus og småsten og bag den er der klitter be- 
vokset med græs og marehalm. Der er meget få faciliteter knyttet til stranden.

Adgangen til strandområdet foregår gennem et sommerhusområde. Det er muligt at køre med bil helt op i klitten og 
parkere. Fra parkeringsområdet er der en fin udsigt til Ferring by og Bovbjerg Fyr mod syd. En meget bred grusvej 
fører fra parkeringsområdet til stranden. 

Baglandet er et sommerhusområde på godt 100 sommerhuse og dyrket land med spredt bebyggelse. Adgangsvejen til 
stranden er fordelingsvej for sommerhusområdet, men det er ikke en vej eller et område man lige kommer forbi.

FERRING SOMMERHUSOMRÅDE STRAND
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Vurdering af strandens nuværende helhedsoplevelse

Stranden er en lokal strand, der overvejen benyttes af beboere og gæster fra sommerhusområdet og fra det lokale 
opland.

Parkeringspladsen i selve klitten gør det  muligt at køre meget tæt på stranden, hvilket kan være en fordel for køre-
stolsbrugere. Det er dog ikke muligt at komme til ned til vandet idet tilgængeligheden stopper ved en lav kystsikring 
ved klitternes fod.

Der er ingen særlige faciliteter ved stranden ud over et par primitive bænke/siddepladser.

Vurdering af strandens potentiale for turismeudvikling

Stranden har ikke noget stort potentiale i forhold til turismeudvikling i kommunen. 

Stranden er vurderet på 9 forskellige parametre, hvor der gives en karakter mellem 1 og 5 (blå). Herudover er 
givet en karakter for hvert punkt for det potentiale stranden vurderes at have (lys blå)

0 1 2 3 4 5

Tiltrækningskraft
Overnatning i nærområdet

Forplejning i nærområdet
Adgangsmuligheder

Særlig tilgængelighed
Basisfaciliteter

Særlige faciliteter og opholdsmuligheder
Information

Livredningsudstyr
Rammevilkår
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Kort beskrivelse af stranden

Vejlby Klit Strand ligger foran sommerhusområdet Vejlby Klit umiddelbart nord for Ferring Sø. Stranden er langstrakt, 
meget bred og består overvejende af sand og grus med et bagland af klitter bevokset med græs og marehalm. Kyst-
sikringen går her på langs af stranden - en række lave skråtstillede betonfliser ved foden af klitten, indimellem med en 
lille trappe, og på udvalgte steder, faskinegærder, rækker af fyrretoppe, der skal forhindre sandflugt.

Hovedadgangen til stranden sker fra en parkeringsplads for enden af sommerhusområdets gen nem  gående vej, Vejlby 
Klit. Der er andre adgange til stranden, de ligger for enden af alle stikvejene vest for den gennemgående vej, men her 
er ingen parkeringspladser bortset fra et enkelt sted, hvor der er indrettet handicapparkering. Fra denne parkerings-
plads er der handicapadgang til et udsigtspunkt i klitterne.

VEJLBY KLIT STRAND
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Stranden er vurderet på 9 forskellige parametre, hvor der gives en karakter mellem 1 og 5 (blå). Herudover er 
givet en karakter for hvert punkt for det potentiale stranden vurderes at have (lys blå)

Vurdering af strandens nuværende helhedsoplevelse

Stranden er en lokal strand for sommerhusområdet, for nærområdet og for borgere i kommunen. Parkeringspladsen 
ligger fint i forhold til stranden, og adgangen til stranden er overkommenlig for de fleste, dog ikke for kørestolsbrugere.
På parkeringspladsen er der toiletter, og et skraldesorteringsområde for sommerhusene. På parkeringspladsen er der 
også infotavler om Blå Flag, om Kystbeskyttelse langs Vestkysten og om historien om Vejlby Klit.

Der er adgang til stranden fra alle stikveje, men det er kun for beboere/gæster i sommerhusene, idet der ikke er par-
keringspladser ved stierne til stranden. Som nævnt findes der adgang til et udsigtspunkt i klitterne fra en af stikvejene, 
hvor det også er muligt at parkere for en handicapbil, men der er ikke handicapadgang til selve stranden. 

Midt i sommerhusområdet ligger et lille butikscenter, hvor der er mulighed for indkøb og for at spise på restaurant/grill-
bar.

Vurdering af strandens potentiale for turismeudvikling

Stranden har noget potentiale i forhold til turismeudvikling i kommunen. Sommerhusområdet tiltrækker turister og kan 
formodentlig tiltrække yderligere lejere i sommerhusene også uden for sæson, hvis tilbud og faciliteter i området og i 
kommunen er synlige, åbne og spændende nok. Det er fx ikke spændende at komme et sted, hvor alt er lukket ned 
for sæsonen, og hvor oplysninger om aktiviteter, faciliteter og fx åbningsstider ikke er let tilgængelige.

Som minimum bør der være information om seværdigheder i området. 
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Kort beskrivelse af stranden

Vrist Strand er ligger ud for landsbyen Vrist og det tilhørende sommerhusområde vest/sydvest for Harboøre. 
Stranden er langstrakt, meget bred og består overvejende af sand og grus med et bagland af klitter bevokset med 
græs og marehalm. 

Hovedadgangen til stranden sker fra Bragdøvej, der er hovdadgangsvej til sommerhusområdet og den eneste vej,der 
er asfalteret. Der er andre adgange til stranden, de ligger for enden af alle stikvejene. Der er ikke parkeringspladser 
nogen af stederne.

Adgang til stranden sker gennem en sti i klitterne med dybt sand.

VRIST STRAND
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Vurdering af strandens nuværende helhedsoplevelse

Stranden er en lokal strand, der overvejen benyttes af beboere og gæster fra sommerhusområdet. Fra Bragdøvej er 
det muligt at køre op til en lille plads i klitterne omend med besvær på grund af sand. Det er muligt at foretage af- og 
påsætning, men det er ikke muligt at parkere på grund af pladsens størrelse.

På den lille plads står et bord/bænkesæt, der er vanskeligt at bruge, da det er sandet til.

Adgang til stranden foregår ad en sti med dybt sand, hvorfor kørestolsbrugere ikke kan komme til stranden.

Der er ingen særlige faciliteter ved stranden ud over et par affaldsbeholdere.

Vurdering af strandens potentiale for turismeudvikling

Stranden har ikke noget stort potentiale i forhold til turismeudvikling i kommunen. 

Stranden er vurderet på 9 forskellige parametre, hvor der gives en karakter mellem 1 og 5 (blå). Herudover er 
givet en karakter for hvert punkt for det potentiale stranden vurderes at have (lys blå)
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Kort beskrivelse af stranden

Stranden ligger i området omkring Høfde 33 og 34 nordvest for den lille landsby Langer Huse på kanten af Harboøre 
Tange. Det er en forholdsvis bred strand bestående af sand og grus. Baglandet er klitter/dige bevokset med græs og 
marehalm. Diget, der løber hele vejen til Thyborøn står tydeligt mod nord.

Adgangsvejen går fra Langer Huse skråt mod nordvest og ender på en stor grusparkeringsplads i klitterne. Vejen 
gennem klitterne er enkeltsporet, let slynget og virker lidt tilfældig. Der er meget få faciliteter knyttet til stranden.

Det nære opland er som nævnt landsbyen Langer Huse, landbrugsland med spredt bebyggelse og Harboøre.

LANGER HUSE STRAND
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Stranden er vurderet på 9 forskellige parametre, hvor der gives en karakter mellem 1 og 5 (blå). Herudover er 
givet en karakter for hvert punkt for det potentiale strande vurderes at have (lys blå)

Vurdering af strandens nuværende helhedsoplevelse

Stranden er en lokal strand for nærområdet og Harboøre. Den ligger langt væk fra turistområder, og den har ikke no-
get specielt at byde på, ligesom det er meget sparsomt med faciliteter.

Parkeringspladsen ligger fint i forhold til stranden, men man skal vide, at den er der, for at køre derhen. På pladsen er 
der et enkelt bord/bænkesæt og mulighed for at komme af med sit skrald, men selve opholdsarealet  på parkerings-
pladsen er ikke særligt charmerende.

Det er ikke muligt for kørestolsbrugere at komme til stranden fra parkeringspladsen.

Vurdering af strandens potentiale for turismeudvikling

Stranden har ikke noget stort potentiale i forhold til turismeudvikling i kommunen. 
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Kort beskrivelse af stranden

Stranden, bestående af sand og grus, ligger i området mellem Høfde 52 og 56 ud for den sydlige del af Thyborøn. På 
en del af stranden ligger der en række bunkere fra krigens tid. Baglandet til stranden er klitter/dige bevokset med græs 
og marehalm. På diget løber en asfalteret vej, som det ikke er tilladt at køre på for andre end handicapbiler. På diget 
ud for stranden mellem høfde  52 og 53 er der i forbindelse med vejen etableret en flisebelagt handicapparkerings-
plads og en sti frem til et udsigtspunkt

Adgangsvejen til stranden går gennem byen og ender i et område med en større parkeringsplads og opholdsarealer 
med toiletter og forskellige informationsskilte. På diget ligger et areal kaldet Naturrum med forskellige legeredskaber. 

Det nære opland er som nævnt Thyborøn syd med en campingplads indenfor gåafstand.

THYBORØN STRAND SYD
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Stranden er vurderet på 9 forskellige parametre, hvor der gives en karakter mellem 1 og 5 (blå). Herudover er 
givet en karakter for hvert punkt for det potentiale strande vurderes at have (lys blå)

Vurdering af strandens nuværende helhedsoplevelse

Stranden benyttes overvejende af lokale og turister fra campingpladsen. På det seneste er surfere også begyndt at 
komme til stranden. 

Adgangsforholdene er fine, den store parkeringsplads og det opholdsareal, der ligger i umiddelbar forlængelse af 
parkeringspladsen inviterer til at også store grupper kan opholde sig her. Her er både toiletter og mulighed for ly - og 
legearealet Naturrum på diget ovenfor området tiltrækker legebørn i mange aldre. Parkeringspladsen ligger ikke direk-
te ved stranden, men afstanden er til at overse. Faciliteterne er generelt fine, men opholdsarealerne er lidt kedelige.

For kørestolsbrugere er forholdene rimelige - det er muligt at køre med handicapbil på diget frem til en særlig parker-
ingsplads for handicapbiler og i forbindelse hermed det omtalte udsigtspunkt for handicappede. Det er dog ikke muligt 
for kørestolsbrugere at komme helt ned på stranden/til vandet.

Vejvisning til stranden kunne være bedre ligesom information ved stranden/på parkeringspladsen om seværdigheder, 
mulighed for indkøb og forplejning kunne være.

Vurdering af strandens potentiale for turismeudvikling

Thyborøn Sydstrand har potentiale for at tiltrække flere besøgende ved at løfte opholdsarealets kvalitet, måske med 
en grill/bålplads, nicher med borde/bænke til familier og en bedre udnyttelse af legeområdet Naturrum.

Stranden kunne blive en god handicapstrand, fordi der i forvejen er både handicaptoiletter, handicapparkeringsplads, 
sti og udsigtspunkt. Med en simpel forlængelse af stien til udsigtspunktet frem til høfde 53’s landfæste, ville det være 
muligt for kørestolsbrugere at komme helt ud på høfden.

Muligheden for at købe en is eller noget koldt at drikke på varme sommerdag vil måske kunne være med til at gøre 
tiltrækningen større og få besøgende til at blive længere, ligesom information om seværdigheder, restauranter mv 
måske vil få besøgende til at gå på opdagelse i området.
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THYBORØN STRAND NORD

Kort beskrivelse af stranden

Thyborøn Bystrand består af to dele, en nordvestvendt del mod Vesterhavet mellem Høfde 56 og 59, og en nord-øst-
vendt del mod Thyborøn Kanal mellem høfde 60 og 63. Den nordøstvendte del af stranden er på grund af sin pla-
cering mere rolig en den nordvestvendte del, og derfor mere besøgt. På en del af stranden er der på udvalgte steder 
opsat faskinegærder, rækker af fyrretoppe, der skal forhindre sandflugt. Det er også her den direkte adgang fra byen 
til stranden er. 

Adgang til den nordvestvendte strand foregår fortrinsvis fra området omkring Kystcenter, Sea War Museum og Minde-
park. Adgang til den nordøstvendte strand sker fra hjørnet af Havnegade og Kystcentervej og fra parkeringspladsen 
på diget for enden af Rav-Aages Vej. 

Thyborøn by er bagland for stranden.
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Stranden er vurderet på 9 forskellige parametre, hvor der gives en karakter mellem 1 og 5 (blå). Herudover er 
givet en karakter for hvert punkt for det potentiale strande vurderes at have (lys blå)

Vurdering af strandens nuværende helhedsoplevelse

Stranden ligger i tilknytning til Thyborøn by og den del af Thyborøn havn, der er for turister og lystsejlere. Den del af 
stranden, der vender mod nord-øst er på grund af de roligere vind- og vandforhold den mest besøgte del. Stranden 
besøges overvejende af lokale og gæster til byen, der ved eller tilfældigt opdager, at det er muligt at bade her.

Adgangsforholdene er rimelige, det er muligt at parkere i rimelig afstand til stranden flere steder, og det er muligt for 
kørestolsbrugere at komme til stranden. Dog er der ikke så gode muligheder for kørestolsbrugere at komme helt ned 
til vandet.

Der findes en række faciliteter i tilknytning til stranden, det er muligt at finde et sted at sidde og spise sin mad og der 
findes toiletter, men kvaliteten og antal/størrelse kunne være bedre. Byen ligger med sine muligheder for indkøb og 
forplejning optimalt i forhold til stranden.

Thyborøn strand er på grund af de gode bademuligheder nok den bedste badestrand langs vestkysten i Lemvig Kom-
mune, men det er lidt en velbevaret hemmelighed, idet stranden ikke promoveres i byen. Det er i dag muligt, som ny 
besøgende at komme til Thyborøn og købe en is eller spise på en af restauranterne langs havnen uden at opdage, at 
der findes en af vestkystens bedste strande lige på den anden side af klitten. 

Der er et skilt ved Havnekiosken, der viser vej til strandparkering ved De røde Huse og Rav-Aages Vej, men der er 
intet der henviser til at stranden begynder lige på den anden side af klitten ved Havnekiosken.

Vurdering af strandens potentiale for turismeudvikling

Thyborøn Strand er som før beskrevet nok den bedste badestrand i Lemvig Kommune. Strandens tiltrækningskraft vil 
kunne hæves ved en række tiltag i forhold til kvaliteten og mængden af de tilbudte faciliteter, tilkørselsforhold og park-
erings- og opholdsmuligheder - men ikke mindst, hvis stranden indgår i kommunens turismetiltag. 

Stranden kunne forholdsvis nemt blive en god handicapstrand, idet der allerede er belagte stier i området og det er 
mulligt at parkere forholdsvis tæt på stranden, der mangler blot mulighed for at komme helt ned til vandet og ud på en 
eller flere af høfderne.

Hvis der etableres en tydeligere og mere direkte forbindelse mellem strand og by på hjørnet af Havnegade, hvor 
Havnekiosken ligger, kunne stranden blive en meget større attraktion i forhold til byens besøgende end den er nu.
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GJELLERODDE STRAND 

Kort beskrivelse af stranden

Gjellerodde Strand ligger på sydsiden af Gjellerodde, der ligger i Limfjorden. Stranden ligger på den beskyttede side af 
odden ud mod Lem Vig. På grund af den beskyttede placering er der meget lavvandet. 

Adgangen til stranden sker fra Gjelleroddevej, der er den gennemgående vej i området. I umiddelbar forbindelse med 
vej og strand ligger parkeringsarealet til brug for strandens gæster. Stranden er ret smal og adgang til den foregår fra 
parkeringspladsen over et lavt græsklædt dige, der også er en del af planetstien. Stranden er ret tilvokset med græss-
er og anden lav beplantning.

Baglandet er for størstedelens vedkommende sommerhuse, men mod nord ligger Gjellerodde, et større naturområde.

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase,
IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap
contributors, and the GIS User Community 12-12-2019 agssa1:9.028
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Stranden er vurderet på 9 forskellige parametre, hvor der gives en karakter mellem 1 og 5 (blå). Herudover er 
givet en karakter for hvert punkt for det potentiale strande vurderes at have (lys blå)

Vurdering af strandens nuværende helhedsoplevelse

Stranden benyttes overvejende af sommerhusgæsterne fra det nære bagland. Det er ikke en strand for de mange, 
dertil er den for smal. 

Tilkørselsforholdene er fine, parkeringspladsen ligger så tæt på stranden, det næsten kan lade sig gøre. Adgangsfor-
holdene er knap så gode - fra parkeringspladsen er der en trappe med rækværk op til diget, men fra diget og ned til 
stranden er der blot en sti, der kan være vanskelig at forcere, hvis man er gangbesværet. Det er muligt at komme op 
på diget med kørestol ved den sydlige ende af parkeringspladsen, men det kan være vanskeligt at køre på græsset.

Der er ingen faciliteter på selve stranden, de ligger i forbindelse med Odden Cafeteria og Minimarked på den anden 
side af vejen lige syd for parkeringspladsen. Her ligger også ‘Bestig Odden’ kommunens måske største og bedste 
lnaturlegeplads.

Vejvisning til stranden kunne være bedre, ligesom information om seværdigheder mv. kunne være.

Vurdering af strandens potentiale for turismeudvikling

Gjellerodde Strand er ikke en strand man kører efter for at opholde sig i længere tid af gangen, den er mere en lokal-
strand for sommerhusgæsterne i baglandet. Stranden kan betragtes som et ekstra tilbud til dem, der finder vej til Gjel-
lerodde, det store og spændende naturområde lige nord for stranden, eller dem der besøger naturlegepladsen lige syd 
for stranden.

Det er derfor ikke nødvendigt at overveje den store udvikling for stranden, da faciliteter som toiletter, indkøbsmu-
ligheder og forplejning findes lige ved siden af.

En bedre adgang til stranden for gangbesværede og måske et par enkle bænke nedenfor diget mod vandet ville gøre 
stranden mere tilgængelig også for ældre.

Stranden har i sig selv ikke noget potentiale i forhold til turismeudvikling i kommunen, men hvis der kommer flere turis-
ter til Gjellerodde og naturlegepladsen, vil der også komme flere turister til stranden. Sommerhusområdet vil formod-
entlig kunne tiltrække flere gæster, også udenfor, højsæson, hvis cafeteria og butik holdt åbent. 
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LEMVIG STRAND NORD (campingpladsen)

Kort beskrivelse af stranden

Lemvig Strand Nord ligger på den nordøstlige side af Vinkelhage mod den ydre del af Lem Vig. Umiddelbart bag 
stranden ligger Lemvig Strand Camping og syd for den ligger Lemvig Feriecenter og Lemvig Marina. Bag feriecentret 
ligger Hotel Nørre Vinkel og Lemvig Golfklub.

Stranden ligger mod øst og beplantningen bag den er græs, marehalm og meget lave buske. 

Tilkørsel til stranden sker ad Vinkelhagevej fra Søgårdevejen, der er en af indfaldsvejene til Lemvig by. Parkerings-
pladsen til stranden ligger stort set for enden af Vinkelhagevej og umiddelbart bag stranden.

Adgang til stranden er let, der er ingen højder, diger eller hegn, der skal forceres, kun et fodhegn om parkeringsplad-
sen, som betyder at gengbesværede skal gå en større omvej. 

Planetstien løber langs stranden.

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase,
IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap
contributors, and the GIS User Community 12-12-2019 agssa1:18.056

[Afdeling]
Lemvig Kommune

©Ko rt & Matr ikelstyrelsen, ©Cow i, ©BlomIn fo , © Lemvig Ko mmune, ©Korte t m å ale ne anv. i flg. aftale med  korte je r

[Beskrivelse]
[Adresse]

Dato:Målforhold: Reference:

O



29

Vurdering af strandens nuværende helhedsoplevelse

Stranden benyttes overvejende af lokale fra Lemvig og gæster til campingpladsen, feriecentret og marinaen.

Adgangsforholdene er fine, parkeringspladsen ligger stort set i forlængelse af stranden og der er ingen niveauspring, 
der skal forceres. Dog kunne fodhegnet omkring parkeringspladsen godt have en åbning mod stranden, så gangbes-
værede ikke skulle gå en omvej.

Der er fine handicapparkeringsforhold, men det er desværre ikke muligt for kørestolsbrugere at komme helt ned til 
stranden og vandet.

Der er ingen faciliteter på selve stranden. Offentligt tilgængelige toiletfaciliteter, inklusiv handicaptoilet, ligger i 
forbindelse med sejlklubben. Der er indenfor kort afstand flere forskellige muligheder for leg, indkøb og forplejning, 
men disse er ikke rettet mod strandgæsterne, men mod gæster til campingpladsen, marinaen og feriecentret, hvorfor 
det reelt ikke er faciliteter, der kan benyttes af strandgæster.

Der er fin vejvisning til stranden fra Søgårdevejen.

Vurdering af strandens potentiale for turismeudvikling

Stranden vurderes at have potentiale til at udvikle sig til at kunne tiltrække langt flere besøgende end tilfældet er nu. 
Det vil dog kræve at campingplads, marina og fericenter er interesseret i at spille med og åbne deres tilbud og facili-
teter for strandgæsterene, således de fx kan benytte minigolfbane, kiosk, badefaciliteter og måske også kunne spise 
en gang mad.
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LEMVIG STRAND SYD (roklubben)

Kort beskrivelse af stranden

Lemvig Strand Syd ligger på den sydlige side af Vinkelhage mod den indre del af Lem Vig. Bag stranden ligger Lem-
vig Feriecenter og Lemvig Marina/Sejlklub og øst for stranden ligger Lemvig Roklub. Lidt længere væk ligger Lemvig 
Strand Camping, Hotel Nørre Vinkel og Lemvig Golfklub. 

Stranden ligger mod syd med udsigt over Lemvig by. Den er meget smal og adgangen til den foregår fra en 
parkerings  plads gennem nogle smalle slipper i den lave buskbeplantning.

Tilkørsel til stranden sker ad Strandvejen fra Søgårdevejen, der er en af indfaldsvejene til Lemvig by. 

Planetstien løber forbi stranden. 

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase,
IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap
contributors, and the GIS User Community 12-12-2019 agssa1:18.056
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Vurdering af strandens nuværende helhedsoplevelse

Lemvig Strand Syd benyttes ikke af mange. Selve stranden er meget smal og der er lavvandet ud for den. 

Parkeringspladsen ligger optimalt lige op ad stranden, men overgangen fra parkering til strand er meget tilfældig og 
ikke særligt indbydende med små trampede stier gennem et hybenrosekrat. Til gengæld er der en fin udsigt mod Lem-
vig by.

Der er ingen faciliteter tilknyttet stranden og det er ikke muligt at komme til den i kørestol. Offentligt tilgængelige toilet-
faciliteter, inklusiv handicaptoilet, ligger i forbindelse med sejlklubben, men den ligger ret langt væk.

Der er indenfor rimelig afstand flere forskellige muligheder for leg, indkøb og forplejning, men disse er ikke rettet mod 
strandgæsterne, men mod gæster til campingpladsen, marinaen og feriecentret, hvorfor det reelt ikke er faciliteter, der 
kan benyttes af strandgæster.

Der er ikke vejvisning til stranden fra Søgårdevejen.

Vurdering af strandens potentiale for turismeudvikling

Stranden vurderes ikke at have potentiale i forhold til turister, men den kan have en understøttende rolle, hvis man øn-
sker at åbne områdets tilbud og faciliteter for en større gruppe af besøgende. For eksempel kunne stranden komme i 
spil, hvis roklubben åbnede for udlejning af grej og undervisning af turister.
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REMMERSTRAND STRAND

Kort beskrivelse af stranden

Remmerstrand strand ligger ud til Limfjorden i Lemvig Kommunes østligste hjørne. Stranden er nordøstvendt og ligger 
i den vestlige del af Remmerstrand by. Lige bag den østlige del af stranden ligger Remmerstrandlejren.

Selve stranden er forholdsvis smal og adgangen hertil foregår fra et lille parkeringsareal gennem lav buskbeplantning.

Tilkørsel til stranden foregår ad en grusvej fra Remmerstrandvej, der er områdets hovedfærdselsåre.

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase,
IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap
contributors, and the GIS User Community 12-12-2019 agssa1:9.028

[Afdeling]
Lemvig Kommune

©Ko rt & Matr ikelstyrelsen, ©Cow i, ©BlomIn fo , © Lemvig Ko mmune, ©Korte t m å ale ne anv. i flg. aftale med  korte je r

[Beskrivelse]
[Adresse]

Dato:Målforhold: Reference:

O
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Vurdering af strandens nuværende helhedsoplevelse

Stranden er smal og benyttes derfor af få mennesker, bortset fra den del, der ligger ud for Remmerstrandlejren.
Her er der naturligt en del flere gæster til stranden fra lejren.

Parkeringspladsen, der kan rumme to biler, ligger optimalt lige op ad stranden på den anden side af beplantningen 
langs kysten. Ud for parkeringspladsen ligger der et grønt areal, der ser ud til at kunne benyttes til rekreative formål.

Der er ingen faciliteter tilknyttet stranden og det er ikke muligt at komme til den i kørestol.

Stranden ligger i Remmerstrand by, men der er ingen kiosk eller andre understøttende faciliteter i byen.

Der er ingen vejvisning til stranden fra Remmerstrandvej.

Vurdering af strandens potentiale for turismeudvikling

Stranden vurderes ikke at have potentiale i forhold til turismeudvikling i kommunen.
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HARPØT HAVN STRAND

Kort beskrivelse af stranden

Harpøt Havn strand liger ud mod Nissum Fjord nord for Harpøt Havn. Bag strand og havn ligger Harpøt Bæk sommer-
husområde med godt 100 sommerhuse, ellers er det store opland landbrugsland.

Stranden, der er beliggende mod sydvest, er ganske lille og smal. Bag stranden er der del et græsareal og dels en lav 
bevoksning af krat og siv.

Tilkørsel til stranden sker ad Harpøtvej, som også er adgangsvej til en del af sommerhusområdet. Den overordnede 
adgang til området sker fra Skalstrupvej og Sandbækvej, der er mindre veje - nogle steder grusveje. 

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase,
IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap
contributors, and the GIS User Community 12-12-2019 agssa1:18.056

[Afdeling]
Lemvig Kommune

©Ko rt & Matr ikelstyrelsen, ©Cow i, ©BlomIn fo , © Lemvig Ko mmune, ©Korte t m å ale ne anv. i flg. aftale med  korte je r

[Beskrivelse]
[Adresse]

Dato:Målforhold: Reference:

O
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Vurdering af strandens nuværende helhedsoplevelse

Stranden er ganske smal og lille, og benyttes formodentlig kun af sommerhusbeboerne, de personer der har båd i den 
lille havn og de der kommer til stranden ad stien omkring Nissum Fjord.

Der er gode faciliteter ved havn og strand. Gode parkeringsmuligheder, borde/bænke, grill, shelters og et primitivt 
toilet. Den lille havn er en fin attraktion i forhold til besøg til stranden.

Vejen til området og til stranden virker lang og kringlet og der er ingen vejvisning til den.

Vurdering af strandens potentiale for turismeudvikling

Stranden vurderes ikke at have noget stort potentiale i forhold til turismeudvikling i kommunen. Stranden ligger langt 
væk fra større veje, og der er ikke andre attraktioner i nærområdet. Det er en lille ‘hemmelig strand’, der overvejende 
betjener sommerhusområdets og havnes brugere - og det er de nok ganske tilfredse med.
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Metode - Beskrivelse af kategorier og karakterer 
Analysen af strandenes tiltrækningskraft i forhold til turisme kan bruges til en udpegning af, hvilke strande, 
der er interessante, og hvor stor en indsats, der vil være optimal for den enkelte strand for at tiltrække turister 
i forhold til kommunens turismestrategi og i forhold til Udviklingsplan for Vestkysten�

For at kunne finde frem til, hvilke strande på vestkysten / i kommunen, der har tiltrækningskraft i forhold til 
at tiltrække turister, er der udviklet et skema� I skemaet gives to karakterer for hvert punkt – en for strandens 
nuværende tilstand og en for strandens potentiale� Karaktererne slås til sidst sammen i to karakterer for hver 
kategori og omsættes til en graf, der samler vurderingen på en let aflæselig måde�

Skemaet er opdelt i 10 kategorier med en række underemner, der i princippet kan veksle eller der kan føjes 
emner til fra kommune til kommune� De 10 kategorier er:
• Tiltrækningskraft
• Overnatning i nærområdet
• Forplejning i nærområdet
• Adgangsmuligheder
• Særlig tilgængelighed
• Basisfaciliteter
• Særlige faciliteter og opholdsmuligheder
• Information
• Livredningsudstyr
• Rammevilkår

Beskrivelse af kategorier:
Tiltrækningskraft:
Tiltrækningskraften er i forhold til de øvrige punkter en kategori for sig selv, fordi det til dels er et subjektivt 
punkt, hvor kendskabet til lokalområdet og stranden spiller ind, men hvis man måler en strands tiltrækn-
ingskraft i forhold til nedenstående eksempler og til de punkter, der er i skemaet, så er det påstanden, at 
stranden vil finde sin naturlige plads i forhold til de andre strande i kommunen og i Vestkystprojektet�

Tiltrækningskraften er som sagt baseret dels på kendskab til den enkelte strands særlige kvaliteter og dels på 
denne registrering� Ingen kan fx være i tvivl om, at Skagen Strand er en unik strand i Danmark� Der er ikke 
andre steder i Danmark, man har to have, der mødes� Man kan heller ikke komme udenom Klitmøller, der i 
løbet de seneste år er blevet kendt som surferparadiset Cold Hawaii, hvilket også er unikt i forhold til andre 
strande i Danmark� Derfor må de to strande score meget højt på tiltrækningskraften�

I den enkelte kommune findes også strande, der har særlige kvaliteter, måske ikke i samme niveau som oven-
stående eksempler, men som alligevel adskiller sig markant fra kommunens øvrige strande – er det fx en sær-
lig god eller sikker strand at bade fra, er naturen her helt speciel, ligger stranden som en del af en sommertur-
istby, som fx i Løkken og Blokhus, eller er her et særligt vandsportsmiljø, hvor der dyrkes forskellige former 
for vandsport� Disse strande vil også score højt på tiltrækningskraften, dog ikke så højt som ovenstående�

Herudover er der en række strande som overvejende er strande i forbindelse med sommerhusområder eller 
oplandsstrande for nærområdet� Her kommer man for at bade, grille, se solnedgangen, gå tur langs vandet 
mm� Disse strande har måske ikke så mange og fine faciliteter og scorer derfor ikke så højt på tiltrækningsk-
raften - og det vil brugerne formodentlig være rigtigt godt tilfredse med�

Omgivelser / bagland:
Dette punkt giver baggrund for en vurdering af strandens brug og antal besøgende� Ligger stranden i 
forbindelse med en by, vil den automatisk tiltrække mange besøgende, og der er formodentlig også adgang til 
en lang række faciliteter, enten ved stranden eller i byen� 
Er stranden beliggende i forbindelse med fx en lystbådehavn eller en campingplads er der naturligt en del 
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besøgende på stranden, og det må formodes, at der findes en del faciliteter indenfor nærområdet�
Hvis baglandet til stranden er overvejende sommerhuse kommer en stor del af de besøgende sandsynligvis 
derfra� Ophold på stranden for denne gruppe vil typisk være kortere, idet de ofte søger tilbage til sommer-
huset for mad/drikke, toiletbesøg mm�
Er stranden beliggende i et naturområde langt væk fra alting, så er det måske ikke her, der skal være det store 
udvalg af faciliteter, for det er formodentlig få besøgende, der får glæde af dem� 

Overnatning / forplejning i nærområdet:
Hvilke understøttende muligheder for ophold findes der i nærområdet – er der fx mulighed for overnatning 
på et hotel, et vandrehjem, eller B&B� Findes der en restaurant eller cafe indenfor kort afstand, eller er der 
fx en fastfoodbod eller mulighed for indkøb – og vil det være ønskeligt / muligt i forhold til antallet af besø-
gende til stranden�

Adgangsmuligheder:
Under dette punkt vurderes ankomsten til stranden� Er tilkørselsforholdene logiske, kan trafikken afvikles 
naturligt, eller opstår der let kaos og trafikpropper, og er der i forhold til strandens antal besøgende et 
rimeligt antal parkeringspladser / cykelparkeringspladser� Kan man komme til stranden på andre måder end 
med bil, er der fx kobling til vandre-/cykelstier, eller kan man komme hertil med offentlig transport, og i så 
fald, hvor langt er der til stranden fra bus eller tog� Sidst vurderes også, hvor langt der er fra parkeringsplad-
sen til stranden og om det er let eller svært at komme ned til stranden fra omgivelserne (i forhold til fx klitter, 
skrænter, sten, beplantning, trapper el lign)�

Særlig tilgængelighed:
Mulighederne for kørestolsbrugere for at komme til stranden / i vandet er på mange strande ikke eksister-
ende, hvorfor det er vigtigt at forholde sig til, om det er en facilitet, der er / skal være på denne strand� Hvis 
stranden skal tiltrække kørestolsbrugere, er der en række ting, der skal fungere - er der eksempelvis afmærk-
ede handicapparkeringspladser, og kan man overhovedet komme til stranden og andre opholdsarealer i 
kørestol� Findes der handicaptoiletter og kan man som kørestolsbruger komme helt ned til / i vandet� Skal der 
overhovedet være handicapadgang på denne strand eller er det et tilbud på en anden strand i nærheden� 

Basisfaciliteter:
Er stranden en uberørt naturstrand uden faciliteter for besøgende og skal den fortsat være det, eller findes 
der forskellige basisfaciliteter� Er der fx borde og bænke, hvor besøgende kan nyde picnic’en, eftermiddagskaf-
fen eller en øl i solnedgangen, og er det herefter muligt at komme af med sit affald – og for tyske turister også 
gerne mulighed for at affaldssortere� Er der toiletter og drikkevand, og er det fx muligt at skylle saltvandet af 
under en bruser�

Særlige faciliteter:
Særlige faciliteter på en strand tiltrækker også særlige grupper af besøgende, der enten kender stranden og 
dens faciliteter på forhånd eller har undersøgt mulighederne før et besøg� Vandre- / cykelturister vil måske 
gå efter en strand med shelters og bålplads / grill, børnefamilier efter en strand med legemuligheder og større 
grupper, fødselsdagsarrangementer el�lign, efter faciliteter, der passer til dem�
En særlig facilitet, som en sauna (måske med mulighed for omklædning), vil tiltrække besøgende også uden-
for højsæson - vandrere, cykelturister, vinterbadere, men også børnefamilier i fx efterårsferien� En kiosk eller 
en fastfoodbod er også et tiltrækningspunkt ved valg af strandbesøg�

Opholdsmuligheder:
Er stranden til en dagsudflugt, ud over på de få ’rigtige’ sommerdage, hvor temperatur og vind gør, at man 
kan ligge på stranden hele dagen, eller er det et sted, man kommer for en kort bemærkning, bader og forlader 
igen� Opholdsmuligheder, hvor man kan finde læ og ly (klitter, hegn, overdækning), muligheden for et sted 
man kan spise picnic, og som nævnt under Særlige faciliteter opholdsmuligheder for større grupper (fødseld-
ags- og firmaarrangementer, efterskoletur, surfertræf mm) vil udvide sæsonen og øge strandens tiltrækning�
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Information:
Hvor godt er informationsniveauet i forhold til stranden – kan man finde vej til stranden, er der fx skiltet fra 
de større veje i området - og skal der være det, eller er stranden en lokalstrand�  Informeres der på stranden 
om sikkerhed i forhold til badning og sport på / i vandet og er der informationer om seværdigheder / oplev-
elser / indkøb mm i nærområdet� Er stranden fx en Blå Flag-strand eller en Hundestrand, skiltes der med det, 
hvis den er – hvis den ikke er, skal den så være det�

Livredningsudstyr:
Mange turister / besøgende går op i sikkerhed, hvorfor det kan være et parameter i forhold til at vælge netop 
denne strand� Er der fx livredder på stranden i højsæsonen, er der livredningsudstyr til rådighed og findes 
der førstehjælpsudstyr / hjertestarter� Niveauet for livredningsudstyr kan følge strandens popularitet / antal af 
besøgende eller indgå i den standard, der er / ønskes for kommunens strande�

Rammevilkår:
Generelle træk ved området der gør det mere eller mindre egnet til en egentligt turistattraktion� Det kan være 
begrænsninger eller muligheder ved klitfredning, særlig infrastruktur og lign�

Karaktergivning
For hvert punkt i skemaet gives der to karakterer - en karakter for den nuværende tilstand og en karakter, 
hvor det vurderes, hvad der kan opnås� Karaktererne gives ud fra en vurdering af det enkelte emne, hvor bl�a� 
afstand og tilstrækkelighed (fx kvalitet, antal og tilgængelighed) indgår som parametre�

Den samlede karakter afspejler strandens nuværende betydning og fremtidige potentiale for Danmark / Vest-
kystturismen / kommunen / området�

Karakterskalaen går fra 0 til 5, hvor:
Karakteren 5 – bedst mulig
I forhold til punktet Tiltrækningskraft er det den højeste karakter, der tildeles de mest unikke strande i Dan-
mark/på Vestkysten� 
For punkterne Omgivelser / bagland og Overnatning / forplejning i nærområdet gives karakteren som en 
karakteristik af omgivelserne i forhold til tiltrækningskraften�
For de øvrige punkter i skemaet gives karakteren for den bedst mulige standard�

Karakteren 4 - god 
I forhold til punktet Tiltrækningskraft gives karakteren for de rigtigt spændende strande med særlige tilbud, 
faciliteter, natur el� lign�, der har en tiltrækningskraft, der rækker ud over kommunegrænsen og som kan 
tiltrække turister� 
For punkterne Omgivelser / bagland og Overnatning / forplejning i nærområdet gives karakteren som en 
karakteristik af omgivelserne i forhold til tiltrækningskraften�
For de øvrige punkter i skemaet gives karakteren for den gode standard�

Karakteren 3 - OK
I forhold til punktet Tiltrækningskraft gives karakteren for den gode strand med en række basisfaciliteter, 
men som ikke har særlige tilbud, faciliteter, natur el�lign�, der overvejende tiltrækker borgere fra kommunen, 
lejere og ejere i sommerhusene i det nære opland� 
For punkterne Omgivelser / bagland og Overnatning / forplejning i nærområdet gives karakteren som en 
karakteristik af omgivelserne i forhold til tiltrækningskraften�
For de øvrige punkter i skemaet gives karakteren for en OK standard�

Karakteren 2 - lav
I forhold til punktet Tiltrækningskraft gives karakteren for en strand med få faciliteter, der overvejende 
tiltrækker borgere, ejere og lejere i sommerhuse fra det nære område� 
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For punkterne Omgivelser / bagland og Overnatning / forplejning i nærområdet gives karakteren som en 
karakteristik af omgivelserne i forhold til tiltrækningskraften�
For de øvrige punkter i skemaet gives karakteren for en lav standard�

Karakteren 1 - primitiv
I forhold til punktet Tiltrækningskraft gives karakteren for den nærmest ’hemmelige’ strand, som kun få 
kender / overvejer at besøge, hvorfor tiltrækningskraften er lav� 
For punkterne Omgivelser / bagland og Overnatning / forplejning i nærområdet gives karakteren som en 
karakteristik af omgivelserne i forhold til tiltrækningskraften�
For de øvrige punkter i skemaet gives karakteren for en primitiv standard�

Karakteren 0 – ikke eksisterende
I forhold til punktet Tiltrækningskraft gives karakteren 0 ikke� Der findes ingen strande, der ikke har en eller 
anden form for tiltrækningskraft�
For punkterne Omgivelser / bagland og Overnatning / forplejning i nærområdet gives karakteren som en 
karakteristik af omgivelserne i forhold til tiltrækningskraften�
For de øvrige punkter i skemaet gives karakteren for en ikke eksisterende standard�


