Vesthimmerlands naturperle

Ertebølle
riseret ved åbne vidder med grønne marker og enge. Området nord for byen, Nørre Ertebølle, rummer gamle hedearealer
med mosehuller og støder op til Trend Skov mod nordøst, hvor
kongefamilien har deres jagthytte. Midt imellem ligger sommerhusområderne. På det kommunale hedeareal ved Smedens
Sti er der udsat skotsk gallowaykvæg.

Dyre- og fugleliv
Som i stenalderen er området rigt på mange levende arter. Der
ses dagligt råvildt, dåvildt og af og til kronvildt krydsende såvel
sommerhusveje som stier i skov og på hede. Vi har ræv, hare,
grævling, rød og sort egern, hugorm, snog, stålorm, agerhøns
og fasaner.

Find flere informationer på:

Hvis du holder af:

www.escamp.dk  (Ertebølle Strand Camping)

• en enestående natur med strand, åbne vidder, skov og
hede, et varieret og rigt dyre-, fugle- og planteliv.

Planteliv

www.stenaldercenter.dk (Stenaldercentret)

Vegetationen er selvfølgelig præget af den tætte beliggenhed
ved åbent fjordvand, hvor ”blæsten går frisk over Limfjordens
vande”.

www.vesthimmerland.dk  (Vesthimmerlands Kommune)

På de græsklædte skrænter vokser tidligt forår alligevel store
grupper af følfod og anemoner og flotte gule kodrivere. Vores
hede er endnu bevokset med lyng flere steder, heriblandt også
områder med klokkelyng. Ellers karakteriseres landskabet af de
mange levende hegn af fyr, seljerøn, piletræer og forskellige
grantræer. Flere steder vokser også flotte havtorn, hæg, hyben,
hyld og vilde brombær.

• en kulturhistorisk perle, som har lagt navn til en verdenskendt tidsperiode i stenalderen: Ertebøllekulturen.

www.visitvesthimmerland.dk  (Turistkontor)

• et overskueligt, men aktivt lokalsamfund, hvor vi
kommer hinanden ved.

www.oplevvesthimmerland.dk (Kulturkalender)
www.ertebølleborgerforening.dk

Hilsen
Ertebølle Borgerforening

www.gdgruppen.dk • 98 63 11 33

Hvis du en aften sidder på skrænten ved fjorden med havblik  
og rosenskyer i solnedgang, kan du ofte se sæler, andefugle,
strandskader, præstekraver m. flere. I trækperioder ses endnu
flere arter, endog er en lille skrigeørn og lærkefalk set i området. I skovbrynet ses musvåger, falke og skovskader. På en
stille vandretur over heden høres ofte forbipasserende flokke af
svaner o.s.v. Jo, dyrelivet er varieret og kan nydes på nærmeste
hold, hvis du træder varsomt og stille i naturen.

• mulighed for mindre selvstændig småvirksomhed.
• ”få blæst” i håret en gang imellem og opleve naturens
kræfter langs fjorden.

Så er Ertebølle noget for dig!

Hvem er du?
Du er måske kommende fastboer, sommerhusejer/gæst, campist, dagturist eller blot på visit, men uanset hvad du er, skal du
være velkommen til at nyde vore herligheder, så længe du gør
det i respekt for naturens og vort lille samfunds værdier. Har du
lyst til at vide mere om os, nutidens ertebøller, vores område
eller andet, så click ind på vores hjemmeside, hvor du også kan
finde kontaktpersoner.

Fakta
Vores område består af den gamle lille landsby, Ertebølle. Den
afgrænses af byskiltene på Ertebøllevej og Gl. Møllevej og tæller ca. 20 helårsboliger. Så har vi i alt 6 sommerhusudstykninger, som ligger øst og nord for landsbyen. I Nørre Ertebølle er
der nogle få helårshuse, alle sammen nedlagte landbrug. Der
er ét enkelt fungerende landbrug tilbage. Det er en slægtsgård. Uden for ”byzonen” i øst og syd for landsbyen er der
enkelte helårshuse.
Vi har en velrenommeret campingplads Ertebølle Strand Camping (ESC), et par mindre erhvervsvirksomheder, en arkitekttegnestue og en bioovnsproducent, og endelig har vi Danmarks
eneste oplevelsescenter om stenalderen, Stenaldercentet, som
er en afdeling af Vesthimmerlands Museum.
I alt tæller befolkningen knap 100 fastboende. Vi har de seneste år haft en markant stigning, idet flere sommerhusejere,
som er gået på pension, har fået tilladelse til at have fast folkeregisteradresse i deres sommerhus. Vedr. behov for evt. børnepasning og skoletilbud henvises til Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside.

Afstande
Ca. 2 km til Strandby, 10 km til Ranum, 12 km til Farsø,
15 km til Hvalpsund, 18 km til Løgstør, 23 km til Aars,
33 km til motorvej, 48 km til Viborg og ca. 60 km til Ålborg.

Indkøbsmuligheder
Fra påske til efterårsferien har Campingpladsen en lille butik
med dagligvarer, brød, mælk o.lign. Der kan også laves aftaler
om fælles transport til indkøb af dagligvarer.

Fritidsmuligheder

Historie

Fiskeri, sejlsport, paragliding, løb, mountainbike, ridning, stavgang og lignende naturaktiviteter ligger lige uden for døren. I
nærheden er der 4 - 5 golfklubber, sportshaller, svømmehaller,
motionscentre m.m. Så der er masser af fritidsmuligheder inden for rækkevidde.

I Ertebølle boede der allerede for 6000 – 7000 år siden mennesker, som ernærede sig ved jagt og fiskeri og ved at samle
bær, planter og skalddyr. De efterlod sig ved kysten et 140 m
langt, 20 m bredt og ca. 2 meter tykt affaldslag bestående af
skaller, ødelagte redskaber og våben og måltidsrester: køkkenmøddingen. Den blev udgravet første gang i 1893 -97 og igen
i 1979 – 84. Ertebølle Køkkenmødding blev navngivende for
den sidste del af jægerstenalderen, Ertebøllekulturen og kendt
langt ud over landets grænser. Køkkenmøddingen i Ertebølle
var en af de største i Danmark blandt flere hundrede, kun få
er tilbage og fem er fredet, heriblandt vores. Ertebølle har i det  
sidste århundrede udviklet sig fra et landbrugssamfund med
24 landbrug til primært nu et natur- og rekreativt område med
stigende bosætning og kun ét landbrug tilbage.

Herudover er der i kommunen mange kulturelle tilbud, bl.a. 3
biografer, Musikcafé, Teaterforening og flere museer. Vesthimmerland er ”foreningernes land”. Der er foreninger for enhver
smag.

Befordring
Der er gratis skolebus til skolebørnene, og samtidig fungerer
skolebussen som lokal busrute, som vi kan benytte mod betaling. Ellers benytter vi os af flexkørsel eller koordineret samkørsel til forskellige arrangementer uden for lokalområdet.

Ertebølle Borgerforening
I 2003 stiftedes Ertebølle Borgerforening, som er områdets
sociale omdrejningspunkt, hvor de fleste fastboende er medlemmer. Her mødes man med hinanden omkring mangeartede
aktiviteter samt initiativer, der har til formål at gøre området
bedre at bo i og mere attraktivt at besøge. Ertebølle Borgerforening samarbejder med Ertebølle Strand Camping, Stenaldercentrets Støtteforening i et nystiftet ”Ertebølle Samvirke” , som
også samarbejder med sommerhusgrundejerforeningerne.

Campingpladsen og
Stenaldercentrets Støtteforening
Disse to er særlig nære aktører i lokalområdet for beboerne
i nutidens Ertebølle. De lægger bl.a. begge ”hus” til Borgerforeningens arrangementer og spiller aktive roller i forhold til
lokalbefolkningen, ligesom lokalbefolkningen er tæt knyttet til
disse to virksomheder.

Traditioner
Grundlovsmøder på Bjerget, Sct. Hans bål på Sønder Strand
(begge offentlige). Strandrensning, bukkefest, julefrokost, udflugter, teaterture, m.m. (kun for medlemmer)

I dag er der i Ertebølle etableret Danmarks eneste oplevelsescenter for stenalderen: Stenaldercentret Ertebølle, hvor en flot
udstilling fortæller uddybende om perioden og fundene.

Landskabet i stadig forandring
Ertebølle har en lang strandlinie mod Limfjorden, og det mest
iøjenfaldende, hvis man kommer fra vandsiden, er Ertebølle  
Hoved eller Bjerget. Kyststrækningen er under konstant forandring, fordi storme og blæsten løbende sætter spor. Bjerget er
en ca. 500 m lang og 20 m høj klint. Den er Danmarks østligste
molerlokalitet og består af moler med askelag og cementsten,
og man kan finde flotte geologiske profiler i den. Ca. 1 km syd
for klinten finder man stenalderbopladsen med den enorme
køkkenmødding. I dag viser skilte hvor og fortæller kort om
stedet. På den lange strækning har vi to badebroer. På Sønder
Strand ejer borgerforeningen 3 af de 5 fiskehytter, som ligger
næsten i vandkanten. Syd for Bjerget er landskabet karakte-

