Agger Tange strækker sig ud i vandet som en lang finger, der forsøger at nå Thyborøn på Harboøre Tange.
Men det lykkes ikke de to tanger at mødes. Derfor er der passage mellem dem, så skibe fra Vesterhavet
kan sejle ind i Limfjorden – om omvendt.
Agger Tange er den allersydligste spids og indgang til Nationalpark Thy, og landskabet på tangen og lige øst
for den adskiller sig med laguner og strandenge fra naturtyperne i resten af nationalparken. Til gengæld er
klitrækken ud mod havet en direkte forlængelse af de klitter, som du kan følge hele vejen til Hanstholm i
den nordlige ende af parken.
Tangen er kendt viden om på grund af de mange fugle, der yngler og raster her. Blandt andet er området
ved tangen vigtig for vandfugle, og Danmark har ved at tiltræde den internationale Ramsarkonvention forpligtet sig til at sikre, at naturværdierne forbliver intakte, blandt andet så levemulighederne for fugle bliver opretholdt og løbende forbedret. Området har desuden ifølge et direktiv fra EU status som fuglebeskyttelsesområde. Derfor er alle vådområder fredede, og der er færdsel forbudt hele året. På strandengene er man velkommen mellem 16. juli og 31. marts – uden for fuglenes yngletid. Men også på dette tidspunkt
skal man være varsom og tage hensyn, så fuglelivet ikke bliver forstyrret.
Areal:
Agger Tange er 10 km lang og 1,5 km bred. Flade Sø, lige nord for Agger, er ca. 5 km2 stor.
Bevoksning:
Rørskove, sandhjælme, havtorn og den trængte klitrose, der kæmper mod den dominerende og invasive hybenrose.
Dyreliv:
Der findes en række sjældne yngle- og trækfugle bl.a. dværgterne, brushane, mosehornugle og stor kobbersneppe. På hedearealerne findes også klitperlemorsommerfugle.

Svaneholmhus
På den sydligste spids af Agger Tange finder du et af
nationalparkens informationshuse. Den ligger ved færgehavnen og er et naturligt knudepunkt for forskellige former for trafik, da det er muligt at komme dertil både i
bil, til fods, på cykel og i kajak eller båd.
Informationshuset er opført i en bæredygtig arkitektur
i harmoni med de rå omgivelser. Her er plads til fordybelse eller en tiltrængt pause langt væk fra det hele.
I huset kan man lære mere om områdets særlige natur.
Om kystlagunen og strandengene, planterne og fuglene,
der er at finde på Agger Tange. Huset er ikke bemandet,
men du kan få svar på alle dine spørgsmål om Nationalpark Thy ved hjælp af interaktive skærme.
Her er gratis wi-fi, så det også er muligt at downloade
Nationalpark Thys app til smartphones til brug på den
videre færd. Man kan komme på toilettet, fylde vandflasken og sidde i ly og læ for regn og blæst - mens man
samler kræfter til turen gennem nationalparken, eller
venter på færgen.

