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Købmand
Amtoft Havns købmandsbutik har udvalg og tilbud 
som matcher større butikskæder. Forretningen råder 
over 150 m2 med gode lager-, køle- og frysefaciliteter. 
Butikken til by der alt i dagligvarer, frisk frugt og grønt, 
bagerbrød, kød (fersk og frost), stort udvalg i frost-
varer, hånd købs udsalg, medicinudlevering, non food. 
Desuden frisk lavet kaff e, chokolade, popcorn mv. 

Åbningstider (alle ugens 7 dage):
   juni - august     7:30 - 20:00
   september - maj     7:30 - 18:00

Lukket 25. december og 1. januar

Amtoft havn

Amtoft lystbådehavn ligger på Hannæs et par sømil NØ 
for det dybe Feggesund, der kiler sig ind mellem Mors og 
Thy. Der er gode tilsejlingsforhold til den lille havn, som 
byder sej lerne velkommen med gode mulig heder for 
proviante ring, service og rekreation. 
For tursejlere på vej Mors Rundt er Amtoft en op lagt 
hav ne mulighed. På havnen ligger en vel as sor teret køb-
mands forretning, der bl.a. også sæl ger diesel olie. Lyst-
både laugets klubhus står til gæ s ter nes disposition med 
åbent sejlerlokale, hvor der også er køkken- og bade-
faci li teter og udendørs grill plads med bord- og bænke-
arrangement og en fan ta stisk badestrand.
Havnens faciliteter:

Overdækket madlavnings- og spisningsområde 
Hyggelige læ- og legepladser 
Vinteropbevaring 

1. Camping
2. Købmand
3. Legeplads
4. Klubhus
5. Masteskur
6. Aff ald
7. Aff aldscontainer
8. WC-tømmested 
(campingvogne)

Seværdigheder i omegnen
Arup kirke, der ligger i Nørre Arup, er ligesom de øvrige 
kirker på Sydhannæs fra 1200-tallet.
I Øsløs ligger Skjoldborgs Hus, barndomshjem for 
“husmændenes digter” Johan Skjoldborg (1861-1936). 
Huset er indrettet som museum og har åbent i sko ler-
nes sommerferie og efter aftale.
I Langvad nord for Tømmerby Fjord ligger Kirsten Kjærs 
Museum, et privat kunstmuseum med en stor samling 
af malerier og tegninger af Kirsten Kjær (1893-1985). 
Museet er åbent dagligt i perioden palmesøn dag til 31. 
oktober, resten af året lørdag og søndag.
Bulbjerg er Danmarks eneste fuglefjeld. På den stejle 
klint ud mod havet yngler omkring 500 par af måge-
fuglen ride, og af og til yngler den sjældne stormfugl 
mallemuk.
Naturreservatet Vejlerne - delt i de Østlige og Vest lige 
Vejler - byder på rige oplevelsesmuligheder fra fugle-
tårne, skjul og gangbroer gennem rørskoven. På hoved-
vejen over Bygholm Vejle er der et besøgscenter med 
udstilling. Vej lerne er Nordvesteuropas største vådom-
råde og huser store bestande af gæs, svaner, ænder 
og vadefugle. Området var tidligere lavvandede dele af 
Limfjorden, som blev forsøgt afvandet sidst i 1800-tal-
let. Afvandingen viste sig dog at være sværere end 
beregnet, og blev til sidst opgivet. Siden har området 
været udlagt som beskyttet naturreservat. Den eneste 
udnyttelse, der idag foregår af området, er lidt fi skeri 
samt græsning og høslæt, som er en forudsætning for 
at fuglelivet trives på engene.

Camping
Mini-campingpladsen er anlagt hyggeligt tæt ved 
lystbådehavn og lille fi skerihavn samt en velassorteret 
dagligvarebutik.
Med mange dejlige naturområder og seværdigheder 
indenfor kort afstand er Amtoft et oplagt sted at holde 
campingferien. Pladsen er åben forår og sommer.
Faciliteter:

Belysning og strømudtag ved alle pladser 
Overdækket madlavnings- og spisningsområde 
Hyggelige læpladser 
Kæledyr tilladt 
Toilet og bad 
Puslerum 
Møntvaskeri 
Legeplads 

Badestrand 
Lystbådehavn 
Færgekro 
Cykeludlejning 

Vejlernes Gårdbutik
tilbyder oksekød fra kødkvæg af limousine-racen, 
der har græsset i Vejlerne og været med til at holde 
engene åbne til gavn for fuglene. Mottoet er spis en 
bøf og red en ryle!
Salg af kødet foregår fra købmanden i Amtoft Havn.

Læs meget mere på www.amtofthavn.dk!


