Vibefedt er en af de få kødædende planter, der vokser i Danmark. Insek-

8. Hejrekoloni

ter fanges på plantens blade, som udskiller et klæbrigt sekret. Insektet

Fiskehejren står bomstille. Pludselig jager den som et lyn det spidse næb

kvæles efterhånden af det klæbrige slim, hvorefter planten udskiller

ned i vandet og hiver en sprællende fisk op fra dybet. Aftensmaden er

et fordøjelsesenzym, som opløser dyret og gør, at planten kan optage

i hus. Du kan opleve fiskehejren på jagt i søer og fugtige områder, og

det. Vibefedt er ret sjælden i Danmark, men den findes her i engene

i skoven ved tur-start-stedet ved Hostrup Hovedgaard har fiskehejren

ved Hostrup Hovedgård. Vibefedt må ikke plukkes.

en koloni, så her er rigtig gode muligheder for at opleve den store,
prægtige fugl med den knækkede hals.

9. Madpakkehus i pumpehus
I et pumpehus, som pumper vandet fra engene ud i kanalerne og videre
ud i Sønder Lem Vig, er der indrettet et hyggeligt lille madpakkehus,
hvor alle er velkommen til at spise deres medbragte mad eller nyde en
Vibefedt

Plettet
gøgeurt

kop kaffe. Tag dit affald med dig, når du går.

6. Hostrup Hovedgaard
Den trelængede herregård ligger lavt i terrænet. Hostrup Hovedgaards
historie går tilbage til 1400-tallet, hvor den var ejet af Karen Nielsdatter
Krabbe. De nuværende hovedbygninger blev opført midt i 1700-tallet af

Hostrup Hovedgaard, parkområdet samt
parkeringspladsen ved hovedgården er privatejet.
Adgang er kun tilladt efter aftale med ejeren.

Peder Pandrup. I begyndelsen af 1900-tallet blev bygningerne grundigt
restaureret, og gården fik sit nuværende udseende med tre grundmurede fløje med svungne gavle. I 1996 brændte avlsbygningerne ned,
og nye blev opført lidt længere væk fra hovedbygningen. Frem til 2007
blev Hostrup Hovedgaard drevet som malkekvægbrug. I dag er Hostrup

Der kan i stedet parkeres på p-pladsen ved Sønder Lem
Vej. Herfra fører en 700 m lang afmærket sti med udsigt
over Sønder Lem Vig til naturlegepladsen. Der er også
plads til et par biler ved legepladsen på Hostrupvej.

Hovedgaard ejet af Jonna og Anders Ahrenfeldt, som driver festlokaler
og konferencecenter på stedet.
Stierne ved Hostrup Hovedgaard er etableret gennem
Projekt Naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig.
Yderligere information om
Projekt Naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig finder du på
www.facebook.com/naturparkflyndersø
www.skive.dk/naturpark-flyndersoe
Yderligere informationer om vandre-, cykel- og rideruter i Skive Kommune kan
findes på

Hostrup Hovedgaard

7. Naturlegeplads og madpakkehus
Bag ved Hostrup Hovedgaard findes en naturlegeplads og et madpak-

Arealernehttp://www.visitskive.dk/skive/naturens-gratis-glaeder
hvor stierne forløber er ejet af private. Gå,
cykel
og
rid
kun af afmærkede
ruter. Vis
hensyn til kan
Yderligere oplysninger
om
vandreture
og Vig
naturstier
Projekt Naturpark
Flyndersø
- Sønder Lem
andre,
der
færdes
i
området
og
til
dem
der
bor
er
støttet
af
fås ved henvendelse
tilogSkiveEgnens
Erhvervsogher.
TuristNordea-fonden
udlodningsmidler
til friluftsliv
Tag dit affald
med, hvis
der ikke er en
skraldespand.

center, tlf. 9752 3266 eller til Skive Kommune på e-mail:
stier@skivekommune.dk.
Hunde skal holdes i snor

svævebane, gynge og tarzanbane, som giver mulighed for sjov leg

Denne folder er udarbejdet af Skive Kommune med
støtte fra EU og Friluftsrådet.

for børn i alle aldre. Madpakkehuset har god plads, så inviter familien

Der er ca. 6 km vandreruter Ved Hostrup Hovedgaard. Desuden

eller din klasse med på en tur til Hostrup Hovedgaard. Alle er velkomne

er der vandrestier til Lem og til Ejsing fra Sønder Lem Vig.

til at benytte naturlegepladsen og madpakkehuset. Vi henstiller til, at

Afmærkning: Pæle med rød markering

man tager sit affald med sig, når man går.

Handicapvenlig: Nej

kehus. På naturlegepladsen er der både shelters, toilet, klatretårne,

Vandreruter
Hostrup Hovedgaard

1.Sønder Lem Vig
Sønder Lem Vig og Geddal Enge er et af de fem Natura 2000-områder i Naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig. Det samlede areal er på

8

omkring 1.100 hektar. Vigens vandoverflade udgør cirka 240 hektar.
Området ved Sønder Lem Vig består af store rørskove, våde enge,

9

moser og lavvandede arealer, og vigen er i dag et af Danmarks vigtigste

7

fugleområder for både yngle- og trækfugle. Tusindtallige flokke af gæs,
ænder og vadefugle gæster Sønder Lem Vig i trækperioderne, og mere
end 200 fuglearter er observeret i området.
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Tidligere, når Sønder Lem Vig frøs til om vinteren, strømmede de lokale ud på isen for at brigle skrubber. Brigling var særligt populært i
1950’erne. Arbejdsløsheden var høj og pengene små, men ude på isen

6
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hyggede mændene sig, mens de hentede et godt supplement til den
spartanske husholdning. Brigling foregik ved, at man med økser huggede to firkantede huller i isen med en tynd rende imellem. Nu kunne
man trække et firkantet fiskenet på et skaft mellem de to huller i isen.

3

Brigling var en særdeles effektiv fiskemetode, og de lokale fortæller
stadig om, hvordan de trak sækkevis af skrubber op af vandet, når isen
dækkede Sønder Lem Vig.
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Baggrundskort copyright: SDFE

Slusen ved Sønder Lem Vig. Foto: Susanne Jensen.

2. Slusen og dæmningen ved Sønder Lem Vig

Stier ved Hostrup Hovedgaard er markeret med rødt. Øvrige stier er markeret med sorte stiplede linjer

I 1800-tallet havde landbruget langs Sønder Lem Vig store problemer

3. Venø Bugt/Limfjorden

med saltvand på markerne, fordi storme fra vest pressede vand fra

Venø Bugt er en 100 km2 stor bugt i Limfjorden. På den anden side af

og hvor det var let at udvinde. Mange teglværker lå langs Limfjorden.

Limfjorden ind i vigen og videre ind over landskabet. Herremændene

bugten kan man skimte Venø og Struer.

Her var leret i fjordskrænterne let at komme til, ligesom det var nemt

på Hostrup Hovedgård, Bustrup Hovedgård og Lem Nygård tog derfor

at fragte den færdigbrændte tegl videre med skib. Du kan stadig finde

initiativ til at bygge en dæmning, der skulle holde saltvandet ude af

4. Spor efter tidligere teglværk

kasserede overbrændte teglsten på stranden langs Limfjorden. Du kan

Sønder Lem Vig og forhindre oversvømmelser. Dæmningen blev forsynet

Den lerholdige morænejord langs Limfjordens kyster har givet grundlag

kende dem på de kantede former og mørke jordfarver.

med et simpelt sluseanlæg, som lodsejerne i området selv skulle lukke

for drift af en række teglværker. Hostrup Hovedgård havde i 1700-tal-

med håndkraft, når det trak op til storm fra vest. Sidst i 1940’erne blev

let kongelig tilladelse til at drive teglværk. På teglværkerne blev der

5. Strandeng med vibefedt og plettet gøgeurt

det manuelle sluseanlæg afløst af et nyt anlæg, der lukker automatisk,

typisk produceret mursten, tagsten og drænrør. De første teglværker

Gøgeurt er en orkidéslægt med 75 arter. Orkidéer er afhængige af

når vandet presser på udefra. I 1960 blev sluseanlægget suppleret med

var særdeles primitive. Leret blev blot skåret ud i de ønskede stør-

svampe for at kunne spire. Gøgeurten findes på fugtig, kalkholdig jord

en pumpestation, der pumper vand fra Sønder Lem Vig ud i Limfjorden,

relser og anbragt i en kegleformet stabel, som man tændte bål indeni.

og især på græssede enge. På engene ned mod Venø Bugt vokser den

hvis der har været højvande i vigen en længere periode.

Teglværkerne var ikke stationære, men flyttede efter hvor leret var,

plettede gøgeurt. Den er fredet og må ikke plukkes.

