”Fuglenes fjord” er en af 25 Panoramaruter i det kystnære Danmark. Panoramacykelruter er kvalitetsruter
med muligheder for bespisning og overnatning og
særlige oplevelser. Ruterne går til steder med vid udsigt og til steder med plads til ro og fordybelse. Panoramaruterne er en del af projektet ”Powered by Cycling:
Panorama”, som er støttet af EUs regionalfond.
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Turen her går fra sommerlandet over det typiske
vestjyske landskab til et særpræget og imponerende naturområde: Vest Stadil Fjord. Det er fuglenes
fjord, og allerede på vej dertil ser du dem på himlen og hører en stadigt mere insisterende kvidren.
Du kan tage kikkerten med eller du kan vælge bare
at sætte dig på en solvarm gangbro og lytte til naturens lyde.
Hvor skal vi hen...
Du kan starte turen et hvilket som helst sted, men her er
den beskrevet med udgangspunkt fra Feriehusudlejning I/S
Vedersø Klit. Vinden er oftest fra sydvest, og med den
vindretning anbefales det at starte turen med styret mod
syd.
Kør forbi Vedersø Klit Camping [1]. Stop eventuelt for at
tanke op ved købmanden. Kryds hovedvejen – hav tålmodighed, den er meget trafikeret i højsæsonen. Ignorer cykelsti-skiltet ved Hugvej. Det er her, du kommer retur. Du
forsætter ligeud forbi Vedersø Ridecenter [2], hvor du kan
udskifte jernhesten med en rigtig hest. Lidt længere fremme ad Vesterhavsvej ligger Vedersø Præstegård [3], Det er
en lille udstilling, men en stor oplevelse. Haven er unik for
det ellers barske vestjyske landskab. Der er is– og vandudsalg, samt toilet i udstillingsbygningen.
Fra Vedersø er der flade kilometer langs store marker akkompagneret af højlydt lærkesang. Bemærk skiltet til Willer
Keramik – galleri, pottemageri og cafe. I Stadil er købmanden sidste indkøbsmulighed de næste mange km.
Når du støder på Vestkystruten går turen nordpå med Vest
Stadil Fjord på venstre hånd. Vestkystruten - nationalrute 1
- er en del af North Sea Cycle Route og Eurovelo ruterne.
Her cykler mange langturscyklister.
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Trafik: Grusveje, natursti og asfalterede landeveje med
beskeden trafik. Landskabet er fladt. Cykeltid med 12 km/t
(voksne) ca. 2 timer.

Vest Stadil Fjord er i dag et fredet vådområde der blev genskabt i 1990’erne efter mange årtiers afvanding og opdyrkning. Området er en vigtig rasteplads for tusinder af trækfugle forår og efterår.
Cykelstien løber delvist oppe på diget. I solskin bliver de
små søer og mosedrag stærkt blå af himmelspejlingen, fordi man betragter dem lidt fra oven. Det kan betale sig at
stå af cyklen. Sidde helt stille og opdage, at der pludselig er
mange flere forskellige fugle.
Ved Skelmosevej [4] er der informationstavler med oplysninger om fuglelivet i området og en gangbro til et fugleskjul i rørskoven.
Gør dig selv den tjeneste også at køre ud til jagthytten [5].
Der er toilet, plancher etc, og i selve hytten er der fotos og
fortællinger om jagt. På den anden side af vejen er der et
fugletårn [6]. Stien derud går inde i et læhegn – en hemmelig oplevelse i et ellers meget åbent landskab.
Cykelstien munder ud i Vesterhavsvej, og Vedersø Klit ligger
nu kun få kilometer mod vest. Er der mere energi tilbage,
så kan du fortsætte forbi Feriehusudlejning Vedersø Klit til
enden af vejen. Der venter Vesterhavet.
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Galleri og kunsthåndværk
Willer Keramik, Opstrupvej 1, Stadil
Cykeludlejning
Feriehusudlejning Vedersø Klit, Havvej 6-10, Vedersø Klit
Klitferie, Havvej 4, Vedersø Klit
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Stadiløvej

Spisesteder og indkøb af dagligvarer
Vedersø Klit Camping, Øhusevej 23, Vedersø Klit
Stadil Købmandsgaard, Skelmosevej 89, Stadil

Turistinformation
Kirke
Toiletter
Campingplads

Overnatning
Vedersø Klit Camping, Øhusevej 23, Vedersø Klit
Vedersø Klit B & B, Bankvej 6, Vedersø Klit, 6990 Ulfborg
B & B, Bækbyvej 126, Vester Husby, 6990 Ulfborg
B & B, Hugvej 5, Vedersø, 6990 Ulfborg
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