
   Naturoplevelse i 3D 

Sejler du på Vilsted Sø, er der rig 
mulighed for en ekstraordinær 
naturoplevelse i verdensklasse.

Alle sanser stimuleres når solen 
varmer og understøtter duften af 
vand. Vinden får båden til at vug-
ge. Og øjet lokkes til skiftevis at 
fokusere på fugle i rørsiv, på vand 
og i luften. Fugle, som med deres 
forskellige fuglestemmer sender 
en befriende ro rundt i kroppen.
    

Vilsted Sø

 Naturekspeditionen     
          Mere energi og godt humør

Find informationer og aktivite-
ter i naturen her
  www.naturekspeditionen.dk

På to timer kan du opleve fanta-
stisk natur til vands, lands og i 
luften ved Vilsted sø, Bjørnsholm 
å og Limfjorden. Du kan fi ske, 
tilberede dit måltid over bål og 
overnatte primitivt på shelter-
pladser. Eller du kan overnatte, i 
en seng og spise på et de lokale 
overnatningssteder, efter en aktiv 
dag ved vandet.

Rundt om søen er der etableret, 
vandre-, cykel- og ridestier. Hele 
vejen rundt om søen er der ca. 20 
km. Ved holmen kan du dele tu-
ren midt over, ved at gå over den 
300 m. lange træbro.

Vilsted Sø er Nordjyllands største 
sø (dækker et areal på ca. 450 
ha, omgivet af ca. 400 ha våde 
enge), og er det hidtil største na-
tur- og miljøgenopretningsprojekt 
i Nordjylland.  

Fugle 
Vilsted Sø er et godt sted at kigge 
på fugle. Der er især mange for-
skellige ænder i området. 

I fugletårnet på holmen fi ndes 
kikkerter samt plancher med søen 
fugle.

Handicapbåde
Et særligt tilbud til kørestolsbru-
gere er en sejltur på Vilsted Sø 
med en af de to specielle handi-
capbåde ”Svanen” og ”Hejren”. 
Når bådene ikke bruges af han-
dicappede, kan andre gæster ved 
søen leje bådene. 

Fiskeri 
Med almindeligt fi sketegn, er 
der fri fi skeri med stang og snø-
re i Vilsted Sø. Fiskebestanden i 
Vilsted Sø er under fortsat ud-
vikling, så den er svær at kate-
gorisere endnu, men der bliver 
fanget ørred, aborre, gedde, 
skalle og hundestejler. Fiskeri-
et er nemmest fra bådpladsen i 
Vilsted, fra handicap- fi skeplad-
serne på Holmen, samt fra båd.

Ridning
Islandske heste kan lejes på 
www.vilstedsogaard.dk

Grejbank
På Ranum Efterskole, kan du i 
grejbanken leje kano, kajakker 
og andet friluftsgrej www.ranu-
mefterskole.dk/grejbank


