
Molen 

Vorupør Mole er en læmole, der fungerer  

som bølgebryder fra land ud i havet.  

      Vorupør Vorupør eller Nørre Vorupør er en kystby og et fiskerleje i 
det vestlige Thy med 591 indbyggere (2014). Nørre Vorupør 
ligger ved Vesterhavet, 22 kilometer vest for Thisted.  Stedet er kendt for kystfiskeri og turisme. Vorupør er en del af 

Nationalpark Thy.  

Havbadet  

Havbadet i Vorupør er landets første. Det er muligt at ba-

de i det friske salte havvand, uden at blive bekymret for 

høje bølger, understrøm eller hestehuller. Havbadet 

stod færdigt i sommeren 2014. 

360 graders Vorupør view 

- Hvad kan I opleve i Vorupør? 

Kysten 

Den jyske vestkyst fra Skagen til området nord for Esbjerg adskiller sig fra 

resten af Danmarks geologi. Imens isens fremrykning og afsmeltning for-

mede det frugtbare morænelandskab mod øst, tørlagde landets hævning 

den gamle havbund mod vest. Vind og sand har herefter dannet de stor-

slåede klitområder yderst mod Vesterhavet, som også ses i Vorupør. 
Byen Vorupør Mange af byens huse ligger langs den lange Vester-

havsgade, som leder ned mod landingspladsen, fi-

skerlejets hjerte. Nogle af landingspladsens pakhuse 

bruges stadig og vidner om fiskerlejets historie. Side 

om side med disse ligger forskellige butikker, cafeer 

og turistattraktioner, der giver Vorupør sit helt eget 

særpræg.  

Landingsplads 

Vorupør Strand er landingsplads for fiskekuttere. Her kan man se 

bådene blive trukket på land af et hydraulisk spil, som i gamle 

dage. Desuden findes en del pramme (joller) med fritidsfiskeri. 

Da der var flest kystbåde, var der 27 store kystbåde, der fiskede 

fra Vorupør, men da Hanstholm 
Havn åbnede i 

1967, tog mange fiskere 

dertil.  

N
ord

søakvarie
t 

Der kan ses spændende og sjældne fiskearter fra
 Nord-

søen og mere almindelige fisk som torsk, tunger, rød-

spætter, ål og pighvarrer. Nordsøakvariet blev bygget 

1980, og der er kommet flere og flere fisk til, som de loka-

le fiskere bringer i la
nd. Der er omkring 70 forskellige fi-

skearter. 

Vorupør Museum  

Vorupør Museum er indrettet i et gam-

melt bådeværft, hvor man har bygget 

både til fiskerlejets fiskere. I museet er 

mange af de gamle maskiner bevaret, 

og de besøgende kan ud fra både-

værftets værktøj og maskiner samt fi-

skernes forskellige redskaber få et 

spændende indblik i kystfiskeriet.  
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