Vestjylland er mulighedernes land – andre kalder det Udkantsdanmark
Med en billedserie fra den jyske vestkyst mellem Limfjorden og Ringkøbing Fjord og naturområder
i baglandet, var det min intention at sætte fokus på sammenhængen mellem områdets store naturværdier, og de muligheder for et aktivt samfundsliv, der kan understøtte min påstand om, at
”Vestjylland er mulighedernes land”.
Min baggrund for denne påstand er den tilknytning jeg har til området gennem vores sommerhus i
Fjand ved sydkysten af Nissum Fjord. Her har vi gennem de sidste 25 år oplevet områdets værdifulde landskaber under alle vejrforhold, og vi har fået et nært forhold til den særlige livsudfoldelse,
der kendertegner egnen. Der er en indre dynamik i den måde mennesker her lever på i samspil med
naturen. Det kommer til udtryk i den livskraft og det sammenhold der er grundlaget for udvikling af
kulturcentret omkring Bovbjerg fyr, og livet i de omkringliggende landsbyer som Ferring og Fjaltring, hvor middelalderkirkerne fra 1100 tallet er byernes centrum. Omkring Nissum Fjord er de
mange små fiskerihavne et samlingspunkt for områdets fritidsfiskere, og øst for fjorden mellem Ulfborg og Vemb er Nørre Vosborg, hvor H C Andersen skrev ”Jylland mellem tvende have”, blevet et
kursus og kulturcenter. Herfra går turen ind langs Lilleå til Stråsø Plantage og Vind Hede, hvor ulvene er ved at få fodfæste i Danmark.
I det følgende sætter jeg navn på de lokaliteter, billederne er taget i, som der blev efterspurgt fra
deltagerne. Jeg nævner dem i den rækkefølge de blev vist, og tilføjer nogle kommentarer til en mulig fototur til området, som der blev udtrykt interesse for fra nogle af deltagerne.
Vi starter ved sommerhusområdet i Fjand syd for Nissum Fjord på Hagevej, hvor der er udsigt over
fjorden mod Bovbjerg Fyr. Her er der et rigt fugleliv om foråret med gode muligheder for naturfotografering, hvor området mod øst omkring Fjandø er et fuglereservat. Der er overnatningsmuligheder
i området på bl.a. Nissum Fjord Camping i Fjand Gårde, hvor der er campinghytter.
Nord for Nissum Fjord gik turen langs de stejle skrænter mod Vesterhavet op over højderyggen
med Bovbjerg Fyr på toppen. Vi startede ved høfde Q ud for landsbyen Fjaltring og fortsatte forbi
Trans Kirke tæt ved skrænten videre til Bovbjerg Fyr og landsbyen Ferring, hvor Jens Søndergårds
museum ligger. Der er muligheder for overnatning i Fjaltring på Fjaltring Vandrehjem og Trans Ferieby.
Fra sommerhusområdet i Fjand gik turen ud gennem Fjand gårde til klitlandskabet langs Vesterhavet – ”Husby Klitplantage”. Hele området er fredet. Gennem hele klitplantagen fra Bjerghuse og
Fjandgårde i nord går der en sti eller to hjulspor kaldet ”Raketstien” langs Vesterhavet inde i baglandet i klitlandskabet, hvor der er et rigt naturliv og mange gode muligheder for naturfotografering.
Stiforløbet fortsætter ned til Vedersø Klit og går videre ind langs Veststadil Fjord. Her er det tidligere vådområde genskabt ved et omfattende naturindvindingsprojekt.
Den videre tur gik over Staby Kirke til fritidshavne ved Nissum Fjord og Storåen til Nørre Vosborg.
Herfra ind til Stråsø Plantage og Vind Hede med Lilleåen. Jeg sluttede billede serien ved Vesterhavet ud for Husby Klitplantage.
Jeg håber dette giver et overblik over lokaliseringen af de landskabsområder, jeg har vist.
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