Vandreture ved Nørre Nissum

1) Østergårde, Sandholmdalen og Kongensgård Dal (3,2 km / 4,5 km)
Parkering ved Lille Østergård, Ringvej 47, hvor der er plads til 4 biler på skiltet plads vest for ejendommen.
Begge ruter er markeret med pæle med blåmalet top. Hunde føres i snor.
Ankomst via Ringvejen fra Nørre Nissum ved Genbrugsbutikken på Hovedgaden. Fra parkeringen ved Lille Østergård,
modstå trangen til at gå direkte ned til vandet men i stedet, gå tilbage af grusvejen til Ringvejen og følge den mod øst
forbi Grøngård til Sandholm. Sandholmdalen er skiltet ved vejen. Dreje ind på indkørslen og gå vest om
staldbygningen, hvorefter stigen ned ad Sandholmdalen begynder. Følge dalen ned til stranden. Der er græs under
fødderne, men det kan være vådt og stedvis mudret. Det er især om foråret en flot tur med blomstrende kodriver og
engkabbelejer på skråningerne, men også hele sommeren kan du nyde turen ned langs det rislende vandløb. Ved
stranden er der et bord-bænkesæt. Vandkanten følges nu 900 m mod vest til den anden dalslugt, hvor der også findes et
bord-bænkesæt lige nedenfor Lille Østergård. Fra stranden er der kun 100 m op til parkeringen og din bil eller cykel.
Denne tur er på 3,2 km. I tilfælde af vestenvind, kan turen gås omvendt så man har vind i ryggen på stranden, dog kan
det også være forfriskende at gå mod vinden på stranden da vestenvinden er et kendetegn ved vores egn.
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Vandreturen kan forlænges med en tur ned langs den smukke Kongensgård Dal (i alt 4,5 km)
Når du kommer til Sandholm fortsæt på Ringvejen mod øst til svinget, hvor der er indkørsel til Nyholm. Følge
grusvejen knap 100 m mod øst til elskabet og næst, den svag dige (markskellet) på tværs af marken til Kongensgård
Dal. Der dyrkes typisk græs på marken mod nord og hvede eller byg på marken op mod Kongensgård. Videre, først ned
i dalen og senere op på kanten af marken, ned mod fjorden. Nyd de flotte blomstrende skråninger med kodrivere om
foråret og senere blomstrende tjørn. Der er gode muligheder for at se vildt, samt harer og et rigt fugleliv ved dalen. Lad
dyrene forblive ugenerte af din tilstedeværende. Det sidste stykke mod stranden, går stien ned på den skrå dalside for at
undgå de stejle klinter som ellers spærrer vejen frem. Følge stranden nu 1600 m mod vest indtil du kommer til et bordbænkesæt lige nedenfor huset Lille Østergård. På stranden kan du være heldig at se den rotte-lignende mosegris ved
vandløbene som strømer
ned fra markene og ved
de fugtige klinter.
Bemærk at flere steder er
du gæst på lodsejernes
private ejendomme, og de
har åbnet sporet for
færdsel til fods, hvor
eventuelle hunde føres i
snor. Venligst efterlad
naturen som du selv ønsker
at finde den.

Nørre Nissum Borgerforening, 2020

noerrenissum.dk

