
Karby-Agerø-Thissinghuse– Blidstrup 

(35 km) 

 

Denne rute fører dig til den lille ø Agerø. Øen 

er forbundet til Mors med en dæmning. Agerø 

er verdenskendt for sin bestand af lysbugede 

knortegæs. Men der venter også andre spæn-

dende naturoplevelser i Agerøs storslåede natur. 

Kør fra Æblehaven mod Torvet imod Næssund. 

Drej overfor Karby Præstegård til venstre ad 

Kringsholmen. Her rejser landet sig med et im-

ponerende udsyn over land og fjord. Man burde 

have øjne i nakken, men stå af cyklen og se dig 

tilbage mod præstegården.  

 

Agerø 

Kør ad Agervejlevej og over dæmningen til 

Agerø. Den vestlige del af øen ejes af Fugle-

værnsfonden. Stil cyklen ved skiltet og gå til 

observationsskjulet. Strandengene her er en yn-

det rasteplads for trækfugle, især hjejlen og de 

lysbugede knortegæs gæster øen på deres træk 

fra Svalbard. 

 

I 1982 købte DOF/Fugleværnsfonden reservatet 

på Agerø. I alt ca 25 hektar med strandeng samt 

Holmene og Stenklipperne (de små øer).  

Vis hensyn til naturen og gå ikke ud på engene, 

da fuglene i det åbne landskab flygter, selvom 

man synes, afstanden til dem er meget stor. 

 

Agerø Kirke ligger højt midt på øen med vid 

udsigt over fjorden. Kirken blev bygget 1907-

1908 og blev egentlig bygget kom kapel for 

eller filial til Karby Kirke, men den har senere 

fået status som Agerø Kirke. 

 

 

Kør tilbage over dæmningen. Husk at nyde udsig-

ten. Kør ad Agerøvej og Kr. Jepsensvej. Drej til høj-

re ad Glomstrupvej og kør forbi herregården 

Glomstrup med udsigt over Glomstrup Vig.  

 

Thissinghuse 

Kør til højre ad Thissingvej til Thissinghuse med 

lystbådehavn og anløbsbro. Stedet domineres af 

Mollerup Mølles store korn- og foderstofforretning, 

og havnen, der indtil 1974 blev brugt som industri-

havn, bruges i dag af lystsejlere. Her er etableret 

spisepladser m. grill, shelter og muldtoilet, og ba-

dende vil få glæde af en ny bølgebryder/

badeplatform m.vandrutsjebane, vippe og badesti-

ger, der forventes færdig til sæsonen 2013. Der bli-

ver også mulighed for at låne fiskenet og krabbefi-

skestænger. 

Thissinghuse blev grundlagt i 1857 som udskib-

ningssted. Det var travle tider, hvor småskibe losse-

de og lastede ved skibsbroen. Landbrugsprodukter 

og mursten blev fragtet fra stedet, tømmer, salpeter 

og industrivarer til. 

 

Besøg også Thissing Sø, der er Mors’ største våd-

område. Søen er en meget ung sø, fremkommet via 

et storstilet naturgenopretningsprojekt, hvor man 

slukkede for de pumper, der afvandede gården This-

singvigs marker. En gangsti leder 3/4 rundt om sø-

en, men altså ikke hele vejen rundt, så man må sam-

me vej tilbage. 

Om efteråret kan man her være heldig at opleve 

”Sort Sol” om end i mini-format, idet områdets 

mange tagrør frekventeres af masser af stære 

 
 

 

Kør videre ad Ålekistevej og Hovedstrædet 

gennem v. Assels, via Møllebjerget til Ø. 

Assles og til venstre ad Blidstrupvej til 

Blidstrup Ungdomsskole. 

 

Blidstrup 

I gamle skrifter fra 1500-tallet kan man fin-

de navnet Blidstrup nævnt, og i mange år 

har der ligget en herregård på stedet. 

Blidstrup Hovedgård var herregård frem til 

1923. I 1962 købte en gruppe mennesker 

med tilknytning til kirkelivet på Mors byg-

ningerne. Gården blev istandsat, og den 3. 

maj 1962 startede Blidstrup Ungdomsskole. 

 

Kør til venstre ad Åbakken, Nøråvej og 

Mariesmindevej til Redsted. Drej til venstre 

ad Gl. Møllevej, til højre ad Redstedvej til 

Næssundvej. Her drejes til venstre, men 

kort efter til højre ad Ejstrup Mark til Vest-

morsvej. Kør til højre ad Vestmorsvej og 

kort efter til venstre ad Sdr. Møllevej og 

Hovmøllevej. Endelig til venstre ad 

Ørndrupvej, til venstre ved Karby Kirke og 

tilbage til udgangspunktet, Æblehaven; ef-

ter en forhåbentlig fin tur med masser af 

indtryk og uden uheld! 


