
Tipperne og Værnengene  
Lidt om tipperhalvøens historie. 
 
Navnet menes at stamme fra ordet tip, der betyder en 
bevoksning af græstuer, og forekommer første gang 
som Thip fiskeleje i lensregnskaberne fra 1581-82 
over Riberhus. 
 
Tipperhalvøen er dannet samtidig med Holmsland Klit 
over en 200-300 årig periode. 
 
Omkring 1650, da Ringkøbing Fjord havde sit udløb 
ved Skodbjerg omtrent på højde med Skjernåens ud-
løb var området en stor sandflak. Halvøen er herefter 
dannet ved en kombination af sandflugt og marksdan-
nelse. 
 
For at standse den stærke sandflugt opførte beboerne 
i Sdr. Bork omkring år 1800 diger – kaldet ”værn” –af 
stave, tang og lyng, ligesom de plantede hjelme.  
 
Halvøens fortid kan ses ved de pletvise rester af den 
oprindelige strandengsflora med arter som harrild-
græs, annelsgræs og kveller, ligesom tidevandets 
render (loer) stadig findes. 
 
Halvøen er i dag delt i to, idet den nordlige del, Tip-
perne, er fuglereservat. Reservatet er ejet af staten 
og blev fredet i 1928. Der har siden da været foreta-
get ornitologisk forskning og andre videnskabelige 
undersøgelser over plante-, dyre- og insektlivet. 
 
Tipperskellet er fremkommet ved at man har trukket 
en linie fra Lønborg Kirke til det dengang sydligstlig-
gende hus på Holmsland Klit. 
 
Den sydlige del af halvøen, Værnengene er privat ejet 
og først fredet i 1974. 
 

Tipperhalvøens 
fugleliv 
Tipperne og vandområderne 
omkring er et yderst værdi-
fuldt område, der har interna-
tional betydning for fuglelivet. 
 
Området er derfor udpeget 
som EU-fuglebeskyttelses-
område. 
For at undgå at området gror 
til i rørskov, plejes det ved 
afgræsning med kreaturer. 
Herved bevares områdets 
værdi som raste- og ynglelo-
kalitet for fuglene 
 
Forår og efterår optræder 
hyppigt flokke på op til 10.000 
kortnæbbede gæs, der slår sig 
ned for at hvile ud og æde 
græs. 
 
Af andre andefugle på træk 
kan nævnes knortegås, bram-
gås, blisgås, krikand, gråand, 
skeand, spidsand og hvinand. 
 
Blandt vadefuglene er den 
almindelige ryle langt den 
talrigeste. Den kan også  ses i 
flokke på op til 10.000 fugle. 
Derudover optræder hyppigst 
regnspove, lille kobbersneppe, 
hjejle, strandhjejle, dobbelt-
bekkasin og islandsk ryle. 
 
Der er på enkelte år set ikke 
færre end 170 forskellige fug-
learter. 
 
Hvis man vil iagttage trækfug-
lene kan det ske efterår og 
forår. Efterårstrækket foregår 
fra slutningen af oktober, 
mens forårstrækket finder 
sted i april-maj. 
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Nordladen 
med udstilling 

Sydladen 

Fugletårn 

Mod Hvide Sande 

Tipperhuset 

6 km vandretur  

Mod Nørre Nebel Varde 27 km 

Tarm 20 km 



Turforslag  v/ Bjålum Klit 
Turen starter fra Sydladen, hvor der er parkeringsmu-
lighed. Man går herfra ca. 50 m nordpå til sti til ven-
stre (grøn stiskilt), og fortsætter ad stien hele vejen 
rundt om Bjålum Klit. Hvor stien drejer sydpå følger 
den et stykke Nymindestrømmen, Poldene i strømmen 
er ligesom Tipperne  fuglereservat, specielt for måger 
og terner. Når man kommer tilbage til asfaltvejen 
ligger Sydladen ca. 500 m nordpå. 
 
Turen er ca. 6 km og tager en god time at gå. 

Tipperne ligger 
på toppen af 
den halvø, der 
stikker ud i 
sydenden af 
Ringkøbing 
Fjord. 
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Yderligere information: 
 

Ringkøbing-Skjern Kommune 
Miljø og Natur, Kjærgaardsvej 8, 6950 Ringkøbing 

 

Tlf.: 9974 2424, e-mail: miljo.natur@rksk.dk 
 

Nordladen 
Udstillingen fortæller om områdets fugleliv, hytternes 
historie og jagten gennem tiderne. 
 
Der er adgang til 2 toiletter, et er handicapvenligt. 
 
Evt. kommentar til udstillingen,  
folder og andet til:  
Skov– og Landskabsingeniør  
Poul Gregersen  
tlf.: 2360 3634  

Nordladen 

Fugletårn 

Udstilling 

Vis hensyn og pas på naturen Ringkøbing-Skjern 
Kommune 

Ringkøbing-Skjern Kommune, Miljø og Natur, august 2010 

Værnengene 
ved Ringkøbing Fjord 

Tipperne 
Nye åbningstider pr. 1. feb. 2010 
Fra 1. november til udgangen af februar: 
Ingen adgang 
 
Fra 1. marts til 30. juni og fra 1. oktober til 31. 
oktober: 
Søndag kl. 9-11 - Bemanding ved fugletårnet 
Fra 1. juli og til 30. september: 
Åbent fredag kl. 9-11 - Hyrderne på Tipperne åbner 
og lukker lågen 
  
Herudover afholder Skov- og Naturstyrelsen, Blå-
vandshuk et antal offentlige ture til Tipperne 
 
Der er mulighed for at komme op i observationstår-
net, se Tippernes fugleliv og at gå ad en ca. 2 km lang 
natursti. 
 
Al færdsel frem til Tipperhuset  
er kun tilladt i bil.  
 
Mere information: 
www.sns.dk 


